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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO 
REALIZADA EM 15 DE MARÇO DE 2016 

Aos quinze dias do mês de março de dois mil e dezesseis, aproximadamente às dezesseis 3 
horas, o Conselho Universitário da Universidade Federal de Minas Gerais reuniu-se 4 
excepcionalmente no Auditório II da Faculdade de Ciências Econômicas-FACE, no 5 
Campus Pampulha, em virtude de manifestação de um grupo de estudantes contrários à 6 
apreciação do relatório final da Comissão Especial encarregada de apresentar estudo sobre 7 
as Resoluções números 06/2012 e 08/2012, que estabelecem, respectivamente, o preço de 8 
referência das Moradias e dos Restaurantes Universitários da UFMG, inviabilizando o uso 9 
do local indicado na circular de convocação, no horário previsto. A sessão, presidida pelo 10 
Reitor, Professor Jaime Arturo Ramírez, contou com a presença dos seguintes 11 
Conselheiros: Professores Sandra Regina Goulart Almeida (Vice-Reitora); Frederico de 12 
Paula Tofani (Diretor) e Silke Kapp (representante), pela Escola de Arquitetura; Magali 13 
Melleu Sehn (representante), pela Escola de Belas-Artes; Leonardo David Tuffi Santos 14 
(Diretor) e Maximiliano Soares Pinto (representante), pelo Instituto de Ciências Agrárias; 15 
Andréa Mara Macedo (Diretora) e Maria Elena de Lima Perez Garcia (representante), pelo 16 
Instituto de Ciências Biológicas; Paula de Miranda Ribeiro (Diretora), pela Faculdade de 17 
Ciências Econômicas; Antônio Flávio de Carvalho Alcântara (Diretor) e José Marcos Silva 18 
Nogueira (representante), pelo Instituto de Ciências Exatas; Adalson de Oliveira 19 
Nascimento (Vice-Diretor) e Cíntia de Azevedo Lourenço (representante), pela Escola de 20 
Ciência da Informação; Fernando Gonzaga Jayme (Diretor), pela Faculdade de Direito; 21 
Juliane Corrêa (Diretora), pela Faculdade de Educação; Sérgio Teixeira da Fonseca 22 
(Diretor), pela Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional; Eliane 23 
Marina Palhares Guimarães (Diretora), pela Escola de Enfermagem; Cícero Murta Diniz 24 
Starling (Vice-Diretor) e Danilo Amaral (representante), pela Escola de Engenharia; 25 
Leiliane Coelho André (Vice-Diretora) e Ana Paula Salles Moura Fernandes 26 
(representante), pela Faculdade de Farmácia; Carlo Gabriel Kszan Pancera (Vice-Diretor 27 
no exercício da Diretoria) e Regina Horta Duarte (representante), pela Faculdade de 28 
Filosofia e Ciências Humanas; Maria Márcia Magela Machado (Diretora) e Luiz 29 
Guilherme Knauer (representante), pelo Instituto de Geociências; Graciela Inés Ravetti de 30 
Gomez (Diretora), pela Faculdade de Letras; Tarcizo Afonso Nunes (Diretor) e Manoel 31 
Otávio da Costa Rocha (representante), pela Faculdade de Medicina; Mônica Pedrosa de 32 
Pádua (Diretora) e Eduardo Campolina Vianna Loureiro (representante), pela Escola de 33 
Música; Henrique Pretti (Diretor) e Saul Martins de Paiva (representante), pela Faculdade 34 
de Odontologia; Renato de Lima Santos (Diretor) e Afonso de Liguori Oliveira 35 
(representante), pela Escola de Veterinária; Luciana de Gouvêa Viana (Diretora), pelo 36 
Hospital das Clínicas; Manoel Leonardo Wanderley Duarte Santos, pela representação do 37 
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corpo docente da área de Humanidades; Marisa Cotta Mancini (suplente), pela 38 
representação do corpo docente da área de Ciências da Vida; Wagner Meira Júnior, pela 39 
representação do corpo docente da área de Ciências da Natureza; Servidores Helder de 40 
Castro Bernardes Barbosa, Swraide Salgado Agripino, Rejani Aparecida de Andrade Silva, 41 
Eni da Conceição Rocha (suplente) e Guilherme Fátima de Faria, pela representação do 42 
corpo técnico-administrativo em educação. Justificaram sua ausência à sessão os 43 
Conselheiros Maria Beatriz Braga Mendonça e Alexandre Travessoni Gomes Trivisonno, 44 
tendo deixado também de comparecer os Conselheiros Cássio Maldonado Turra, Kátia 45 
Lúcia Moreira Lemos, Flávia Sampaio Latini Velásquez, Georg Otte, Tânia Margarida 46 
Lima Costa e José Francisco do Nascimento. Estão sem preenchimento a representação 47 
docente da Faculdade de Educação, uma representação do corpo técnico-administrativo em 48 
educação e as dez representações do corpo discente, tendo participado da sessão como 49 
convidados, com direito a voz, mas não a voto, os seguintes Universitários: Hudson 50 
Ditherman Francisco Rosa, Brenda Sthephanie Diogo, Camile Rocha da Veiga, Everton 51 
Luiz de Paula Júnior, Izabella Lourença Amorim Romualdo, Nathalia Ferreira Guimarães e 52 
Talita Oliveira Almeida. Havendo quorum regulamentar, o Sr. Presidente cumprimentou os 53 
Conselheiros e declarou abertos os trabalhos. Após lamentar o transtorno causado aos 54 
Conselheiros pela transferência do local da sessão e agradecer aos presentes pela paciência 55 
e disponibilidade, reafirmou o compromisso do atual Reitorado com o contínuo diálogo 56 
com os membros da comunidade universitária e com a gestão colegiada, considerando ser 57 
dever institucional de todos garantir a realização das reuniões dos órgãos de deliberação 58 
superior da Universidade. Em seguida, o Sr. Presidente propôs a inserção na pauta, em 59 
regime de urgência, como terceiro item, a solicitação formulada pela Congregação da 60 
Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas no sentido de que seja aprovado pelo Conselho 61 
Universitário o calendário eleitoral para escolha da nova diretoria da Unidade, em face da 62 
renúncia do cargo de Diretor pelo Professor Fernando de Barros Filgueiras. Não houve 63 
objeções do Plenário. EXPEDIENTE - Comunicação - Os Professores Henrique Pretti e 64 
Rogéli Tibúrcio da Cunha Peixoto tomaram posse em 18 de janeiro de 2016, 65 
respectivamente, nos cargos de Diretor e Vice-Diretora da Faculdade de Odontologia. Ata 66 
- Foi distribuída aos Conselheiros a ata da reunião do Colegiado realizada em 15 de 67 
dezembro de 2015. O documento foi aprovado pelo Plenário, apurando-se duas abstenções 68 
na votação. Informes - a) O Vice-Diretor da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, 69 
Professor Carlo Gabriel Kszan Pancera, desde o dia 03 de fevereiro de 2016, está no 70 
exercício da Diretoria da Unidade, em virtude da renúncia ao cargo pelo Professor 71 
Fernando de Barros Filgueiras, o qual foi cedido pela Universidade para atuar como 72 
Diretor de Comunicação e Pesquisa da Fundação Escola Nacional de Administração 73 
Pública (ENAP) do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. b) Serão realizadas 74 
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no dia 6 de abril de 2016, quarta-feira, e, excepcionalmente, também em 5 de abril, terça-75 
feira, apenas no Hospital das Clínicas, eleições para a recomposição de vários órgãos 76 
colegiados da Universidade, inclusive o Conselho Universitário. Deverão ser eleitos três 77 
representantes do corpo técnico-administrativo em educação, além de dois representantes 78 
do corpo docente, um da Área de Ciências da Natureza e outro da Área de Humanidades. A 79 
homologação das chapas inscritas no processo está prevista para 17 de março. c) Os 80 
Reitores das Universidades Federais participaram, em 11 de março de 2016, de reunião em 81 
Brasília, durante a qual a Presidente da República prestou esclarecimentos sobre aspectos 82 
relacionados à sua gestão. Na oportunidade, os Reitores suscitaram questões econômicas às 83 
quais o Ministro da Educação se comprometeu a responder no prazo de vinte dias. d) Está 84 
programada reunião no Ministério da Educação dia 17 de março de 2016, objetivando 85 
tratar de assuntos relacionados à UFMG. e) Será realizada amanhã reunião do Reitorado 86 
com o Presidente da CEMIG, para discutir a dívida da UFMG relativa ao fornecimento de 87 
energia elétrica. Em seguida, o Sr. Presidente, após comentar que a Servidora Técnico-88 
Administrativa em Educação, Cristina del Papa, cujo mandato no Conselho Universitário 89 
expirou ontem, foi relatora de três assuntos da pauta da presente reunião, submeteu à 90 
consideração do Plenário a participação da citada Servidora na sessão, com direito a voz, 91 
mas não a voto. Não havendo objeções do Plenário, a referida Servidora passou a integrá-92 
lo. A seguir, o Sr. Presidente informou que continua pendente a situação da representação 93 
do corpo discente nos órgãos colegiados superiores da Universidade, uma vez que não 94 
houve o registro civil, em cartório, da ata de posse da nova diretoria, escolhida nas eleições 95 
realizadas em 29 e 30 de abril de 2015, condição prevista no Regimento Geral da UFMG, 96 
para que a Entidade possa indicar os representantes estudantis no Conselho Universitário. 97 
Relatou ter recebido hoje, no início da tarde, documento relativo à participação da 98 
representação discente nos Órgãos de Deliberação Superior da UFMG, cujo teor está 99 
pendente de análise pela Procuradoria Federal junto à UFMG. Em seguida, submeteu à 100 
apreciação dos Conselheiros o pedido formulado pela atual Direção do DCE, no sentido de 101 
que participem da presente sessão, com direito a voz, mas não a voto, os Universitários 102 
Hudson Ditherman Francisco Rosa, Brenda Sthephanie Diogo, Camile Rocha da Veiga, 103 
Everton Luiz de Paula Júnior, Izabella Lourença Amorim Romualdo, Nathalia Ferreira 104 
Guimarães e Talita Oliveira Almeida. Não havendo objeção do Plenário, os referidos 105 
discentes passaram a integrá-lo. Em seguida, o Sr. Presidente formulou voto de pesar do 106 
Conselho Universitário à família do Professor Marcos Pinotti Barbosa, cujo falecimento 107 
ocorreu em 21 de janeiro de 2016, em Moscou, destacando sua atuação como Professor 108 
Titular do Departamento de Engenharia Mecânica da Escola de Engenharia e como 109 
membro do Conselho Universitário, o qual integrava atualmente, na suplência do Professor 110 
Wagner Meira Júnior, representando o corpo docente da Universidade, na área de Ciências 111 
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da Natureza. A proposta foi aprovada por unanimidade pelo Plenário. A seguir, o Sr. 112 
Presidente, após comentar sobre o falecimento do Professor Antônio Carlos Ferreira 113 
Carvalho, da Faculdade de Ciências Econômicas, ocorrido em 07 de fevereiro de 2016, 114 
propôs voto de pesar do Conselho Universitário à família do citado docente, ressaltando 115 
sua brilhante atuação não só como membro do Conselho Universitário, de 1987 a 2003, 116 
quando atuou no Colegiado como representante da FACE, Vice-Diretor e Diretor da 117 
Unidade, mas também como integrante do Conselho de Curadores da UFMG, cuja 118 
Presidência exerceu no período de 1996 a 1999. Destacou ainda que o Professor Antônio 119 
Carlos atualmente ocupava o cargo de Superintendente Geral da Fundação IPEAD. A 120 
proposta foi aprovada por unanimidade pelo Plenário. ORDEM DO DIA - 1. Autorização 121 
ao Reitor para afastamento do País, no período de 16 de fevereiro a 03 de março de 122 
2016 (Aprovada ad referendum do Conselho Universitário) - O Sr. Presidente informou 123 
ao Plenário a distribuição do Ofício UFMG/GR/095/2016 (ANEXO A), mediante o qual 124 
pede autorização ao Conselho Universitário para se afastar do País, no período de 16 de 125 
fevereiro a 03 de março de 2016, para visita técnica a universidades do Reino Unido e 126 
participação no International Higher Education Forum 2016, em Londres. Acrescentou 127 
que o citado pedido foi aprovado pela Vice-Reitora, Professora Sandra Regina Goulart 128 
Almeida, ad referendum do Conselho Universitário. Não havendo manifestações, o Sr. 129 
Presidente, com a anuência do Plenário, colocou em votação a aprovação da matéria ad 130 
referendum do Colegiado, a qual foi unanimemente homologada. 2. Redistribuição de 131 
docentes para a UFMG - O Sr. Presidente inicialmente justificou sua aprovação dos 132 
processos relativos a redistribuição docente (itens 2 e 3 da pauta) ad referendum do 133 
Conselho Universitário, em virtude da incerteza quanto à possibilidade de suspensão de 134 
concursos públicos federais em 2016 e eventual prejuízo para as universidades de origem 135 
dos interessados na redistribuição para a UFMG, por correrem o risco de receber as vagas 136 
em contrapartida e serem impedidas de ofertá-las em concurso. O Sr. Presidente 137 
acrescentou que, na tomada da decisão ad referendum, considerou a tramitação adequada 138 
dos Processos por todas as instâncias previstas na legislação pertinente, a avaliação 139 
favorável do memorial dos docentes pela Comissão de Avaliação do Memorial e os 140 
pareceres favoráveis da Congregação da Unidade, da CPPD e da Comissão de Legislação. 141 
2.1 Redistribuição, aprovada ad referendum do Conselho Universitário, do cargo de 142 
Professor ocupado pelo servidor docente Sandro Canavezzi de Abreu, da 143 
Universidade Federal de Uberlândia para o Departamento de Projetos da Escola de 144 
Arquitetura da UFMG (Processo no 23072.035979/2015-83) - O Sr. Presidente informou 145 
que foi distribuído aos Conselheiros o Parecer no 33/2015 da Comissão de Legislação 146 
(ANEXO B), favorável à redistribuição do Professor Sandro Canavezzi de Abreu, da 147 
Universidade Federal de Uberlândia para o Departamento de Projetos da Escola de 148 
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Arquitetura da UFMG. Acrescentou ter sido igualmente distribuído o Ofício no 803/2015 149 
(ANEXO C), mediante o qual comunicou ao Reitor da Universidade Federal de Uberlândia 150 
decisão tomada ad referendum do Conselho Universitário, favorável à redistribuição do 151 
citado docente, com a contrapartida de uma vaga. Não havendo manifestações, o Sr. 152 
Presidente colocou em votação sua aprovação da redistribuição do Professor Sandro 153 
Canavezzi de Abreu, da Universidade Federal de Uberlândia para a UFMG, ad referendum 154 
do Colegiado. A aprovação foi homologada por unanimidade pelo Plenário. 155 
2.2 Redistribuição, aprovada ad referendum do Conselho Universitário, do cargo de 156 
Professor ocupado pelo servidor docente Tales Bohrer Lobosco Gonzaga de Oliveira, 157 
da Universidade Federal de Mato Grosso para o Departamento de Projetos da Escola 158 
de Arquitetura da UFMG (Processo no 23072.035875/2015-79) - O Sr. Presidente 159 
informou que foi distribuído aos Conselheiros o Parecer no 34/2015 da Comissão de 160 
Legislação (ANEXO D), favorável à redistribuição do Professor Tales Bohrer Lobosco 161 
Gonzaga de Oliveira, da Universidade Federal de Mato Grosso para o Departamento de 162 
Projetos da Escola de Arquitetura da UFMG. Informou ainda ter sido também distribuído o 163 
Ofício no 804/2015 (ANEXO E), dirigido ao Reitor da Universidade Federal de Mato 164 
Grosso, comunicando a decisão favorável à redistribuição, tomada ad referendum do 165 
Conselho Universitário. A seguir, não havendo manifestações, o Sr. Presidente, com a 166 
anuência do Plenário, submeteu a votação sua aprovação, ad referendum do Colegiado, da 167 
redistribuição do Professor Tales Bohrer Lobosco Gonzaga de Oliveira, da Universidade 168 
Federal de Mato Grosso para a UFMG. O Plenário homologou por unanimidade a 169 
aprovação ad referendum. 3. Solicitação de aprovação do calendário eleitoral para 170 
eleição da Diretoria da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas-FAFICH - 171 
Regime de urgência - O Sr. Presidente informou que foi distribuído aos Conselheiros o 172 
Ofício SGD.020/2016 (ANEXO F), subscrito pelo Vice-Diretor da FAFICH, mediante o 173 
qual é encaminhado pedido aprovado pela Congregação da Unidade, no sentido de que o 174 
Conselho Universitário aprove, em caráter excepcional, o calendário eleitoral com 175 
dilatação do prazo de entrega ao Reitor da lista tríplice para escolha de docente para ocupar 176 
a vaga de Diretor gerada em decorrência da renúncia ao cargo, em 02 de fevereiro de 2016, 177 
pelo Professor Fernando de Barros Filgueiras, cuja exoneração foi publicada no Diário 178 
Oficial da União em 23 de fevereiro de 2016. Acrescentou que foi também distribuído a 179 
todos o Parecer elaborado pelo Professor Fernando Gonzaga Jayme (ANEXO G), a quem 180 
formulou agradecimentos pela disponibilidade para examinar e emitir parecer, em curto 181 
espaço de tempo, objetivando subsidiar a apreciação da matéria pelo Conselho 182 
Universitário. A seguir, o Sr. Presidente passou a palavra ao Vice-Diretor da FAFICH, 183 
Professor Carlo Gabriel Kszan Pancera, o qual, após agradecer a todos pela inserção da 184 
matéria na pauta da sessão, esclareceu que renunciará ao restante de seu mandato e 185 
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detalhou o pedido da Unidade, no sentido de que o Conselho Universitário autorize que o 186 
prazo de sessenta dias, a partir da vacância, previsto na legislação para a entrega da lista 187 
tríplice de nomes ao Reitor, seja ampliado para noventa dias, contados a partir de 23 de 188 
fevereiro de 2016, data da publicação da exoneração do Professor Fernando de Barros 189 
Filgueiras do cargo de Diretor. Em seguida, o Sr. Presidente passou a palavra ao Professor 190 
Fernando Gonzaga Jayme, que procedeu à leitura de seu Parecer. Após manifestações do 191 
Plenário, o Sr. Presidente observou que o cronograma aprovado pela Congregação da 192 
Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas prevê para 23 de maio de 2016 a entrega ao 193 
Reitor da citada lista tríplice, ao passo que o Relator da matéria recomenda a entrega da 194 
lista até 03 de maio de 2016, ou seja, sessenta dias a partir do início do período letivo. A 195 
seguir, o Sr. Presidente, com a anuência do Plenário, colocou em votação, 196 
preliminarmente, a proposta de dilatação do prazo de entrega ao Reitor, pela Congregação 197 
da FAFICH, da lista tríplice de docentes para a escolha da nova Direção da Unidade. 198 
Houve acolhimento da proposta por unanimidade. A seguir, o Sr. Presidente colocou em 199 
votação as propostas de fixação do prazo para a apresentação ao Reitor da citada lista 200 
tríplice de nomes. Foi apurado o seguinte resultado: a) Dia 03 de maio de 2016, conforme 201 
o voto do Parecer do Relator - treze votos a favor; b) Dia 23 de maio de 2016, conforme o 202 
pedido original da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas - vinte e sete votos a favor, 203 
sendo esta a proposta aprovada. 4. Recursos contra decisões do Reitor referentes à 204 
demissão de servidores Técnico-Administrativos em Educação por improbidade 205 
administrativa, decorrentes de Processos Administrativos Disciplinares - 4.1 Recurso 206 
contra decisão do Reitor referente a demissão decorrente de Processo Administrativo 207 
Disciplinar, por improbidade administrativa, de interesse de Rita de Cássia Malagoli 208 
(Processo no 23072.012160/2011-14) - Foram distribuídos o Parecer no 05/2015 da 209 
Comissão de Recursos (ANEXO H), elaborado pelo Professor Alexandre Travessoni 210 
Gomes Trivisonno, e o Parecer de Vista da Conselheira Cristina del Papa (ANEXO I). 211 
4.2 Recurso contra decisão do Reitor referente a demissão decorrente de Processo 212 
Administrativo Disciplinar, por improbidade administrativa, de interesse de Norma 213 
Matilde Guimarães (Processo no 23072.040993/2014-18) - Foram distribuídos aos 214 
Conselheiros o Parecer no 04/2015 da Comissão de Recursos (ANEXO J), elaborado pela 215 
Professora Graciela Inés Ravetti de Gomez, e o Parecer de Vista da Conselheira Cristina 216 
del Papa (ANEXO K). 4.3 Recurso contra decisão do Reitor referente a demissão 217 
decorrente de Processo Administrativo Disciplinar, por improbidade administrativa, 218 
de interesse de Geralda Antônia Pereira (Processo no 23072.012178/2011-16) - Foram 219 
distribuídos aos Conselheiros o Parecer no 06/2015 da Comissão de Recursos (ANEXO L) 220 
e o Parecer de Vista da Conselheira Cristina del Papa (ANEXO M). O Sr. Presidente, 221 
inicialmente, declarou que não haverá qualquer desconforto por parte do atual Reitorado, 222 
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caso o Conselho Universitário decida por reformar a decisão de demissão por improbidade 223 
administrativa, emitida nos três processos. Comentou que a matéria constou da pauta da 224 
reunião do Conselho Universitário de 24 de novembro de 2015, ocasião em que a 225 
Conselheira Cristina del Papa pediu vista da documentação. Informou que foram 226 
distribuídos aos Conselheiros os Pareceres da Comissão de Recursos números 04, 05 e 227 
06/2015, bem como os Pareceres de Vista relativos aos três processos. Em seguida, passou 228 
a palavra ao Presidente da Comissão de Recursos, Professor Sérgio Teixeira da Fonseca, 229 
que fez breve relato sobre os três processos, cuja natureza é similar, envolvendo a 230 
apresentação de atestados médicos falsos, e ressaltou o cuidado da Comissão no exame da 231 
matéria, que foi amplamente discutida em cinco reuniões, culminando na emissão dos 232 
Pareceres aprovados pela maioria de seus membros. Em seguida, o Sr. Presidente passou a 233 
palavra à Servidora Técnico-Administrativa em Educação Cristina del Papa, que discorreu, 234 
em linhas gerais, sobre suas alegações registradas em seus Pareceres de Vista. Seguiu-se 235 
longo debate em Plenário, durante o qual prevaleceram discussões sobre a possibilidade ou 236 
não de se admitir a aplicação de dosimetria da pena, após ter sido o ato de infração 237 
caracterizado como improbidade administrativa. O Sr. Presidente consultou o Plenário 238 
sobre a alternativa de procedimento mais pertinente a ser adotada: a) solicitar parecer 239 
jurídico sobre a matéria, para subsidiar as decisões; b) deliberar sobre o assunto na 240 
presente sessão. O Plenário decidiu a favor da tomada de decisão imediata, apurando-se na 241 
votação dois votos contrários e quatro abstenções. O Sr. Presidente, após obter a anuência 242 
do Plenário, colocou em votação o conjunto dos Pareceres da Comissão de Recursos 243 
(números 04, 05 e 06/2016), contrários ao deferimento dos recursos. Apurou-se a seguinte 244 
votação: seis votos a favor, vinte e seis contrários e seis abstenções, decidindo-se o 245 
Plenário pela aprovação dos Pareceres de Vista, que concluem favoravelmente à dosimetria 246 
da pena de demissão das recorrentes, substituindo-a pela aplicação da penalidade de 247 
suspensão por noventa dias, sem vencimentos. 9. Fundação Christiano Ottoni-FCO - 248 
9.1 Recomposição do Conselho Curador da FCO - O Sr. Presidente informou que o 249 
Conselho Curador da FCO é constituído por nove membros, cinco dos quais docentes em 250 
exercício, indicados pelo Conselho Universitário da UFMG, para mandato de quatro anos. 251 
Acrescentou que foi distribuído aos Conselheiros o Ofício no 787/2015 do Gabinete do 252 
Reitor (ANEXO N), propondo, para recompor o Conselho Curador, a recondução dos 253 
Professores Paulo Roberto Cetlin, do Departamento de Engenharia Mecânica; Cláudio 254 
Chaves Beato Filho, do Departamento de Sociologia, e Janete Lara de Oliveira, do 255 
Departamento de Ciências Administrativas, bem como a indicação do Professor Antônio 256 
de Pinho Marques Júnior, do Departamento de Clínica e Cirurgia Veterinárias. O Sr. 257 
Presidente, após informar que foi disponibilizado aos Conselheiros, além do curriculum 258 
vitae de cada um dos indicados, o Estatuto da Fundação, consultou o Plenário quanto a 259 
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outras eventuais indicações. Não havendo manifestações, o Sr. Presidente, com a anuência 260 
do Plenário, colocou em votação o conjunto de indicações, que foi aprovado por 261 
unanimidade. 9.2 Solicitação de manifestação do Conselho Universitário quanto ao 262 
cumprimento, pela FCO, das disposições contidas no artigo 4o-A da Lei no 8.958/1994 263 
- Foram distribuídos aos Conselheiros o Ofício no 24/2016 da Escola de Engenharia, o 264 
Ofício no 26/2016 da Fundação Christiano Ottoni (ANEXO O) e o Ofício no 036, de 265 
19/02/2016, da Secretaria de Educação Superior/MEC (ANEXO P), bem como a Lei no 266 
8.958/1994, de 20 de dezembro de 1994, que dispõe sobre as relações entre as instituições 267 
federais de ensino superior e de pesquisa científica e tecnológica e as fundações de apoio 268 
e dá outras providências. O Sr. Presidente passou a palavra ao Vice-Diretor da Escola de 269 
Engenharia, Professor Cícero Murta Diniz Starling, que explicou aos Conselheiros que, 270 
para fim de recredenciamento da Fundação Chrstiano Ottoni como Fundação de Apoio da 271 
UFMG, os Ministérios da Educação e da Ciência, Tecnologia e Inovação solicitaram a 272 
manifestação do Conselho Universitário, atestando o cumprimento pela Entidade das 273 
exigências previstas no art. 4o-A da Lei no 8.958/1994. Esclareceu que a FCO cumpriu os 274 
requisitos exigidos, tendo sido disponibilizada no sítio eletrônico da Fundação a íntegra das 275 
informações definidas no referido artigo. Não havendo manifestações, o Sr. Presidente, 276 
após obter a anuência do Plenário, submeteu a votação o pedido, formulado pela Escola de 277 
Engenharia, de manifestação do Conselho Universitário declarando terem sido cumpridas 278 
pela Fundação Christiano Ottoni-FCO as exigências previstas no art. 4o-A da Lei no 279 
8.958/1994, com vistas a obter dos Ministérios da Educação-MEC e da Ciência, Tecnologia 280 
e Inovação-MCTI, o recredenciamento da Entidade como Fundação de Apoio da UFMG. O 281 
Plenário aprovou o pedido por unanimidade, tendo sido gerado documento, formalizando a 282 
decisão ora tomada (ANEXO Q). PALAVRA LIVRE - O Sr. Presidente comentou ter 283 
participado, na manhã de hoje, de reunião para tratar da implantação do projeto piloto da 284 
jornada de trinta horas semanais de trabalho para servidores técnico-administrativos em 285 
educação, em caráter excepcional. Informou que a reunião contou com a presença da Vice-286 
Reitora, Professora Sandra Regina Goulart Almeida, da Pró-Reitora de Recursos Humanos, 287 
Professora Maria José Cabral Grillo, e dos Diretores de Unidades/Órgãos selecionados, 288 
quais sejam: Biblioteca Central, Escolas de Enfermagem e de Engenharia; Faculdades de 289 
Educação e de Letras; Institutos de Geociências, de Ciências Biológicas, de Ciências 290 
Exatas e de Ciências Agrárias. Esclareceu que a Diretoria dos mencionados Unidades e 291 
Órgão Suplementar deverão elaborar suas propostas de implantação, as quais, após serem 292 
submetidas à respectiva Congregação ou a estrutura equivalente, serão encaminhadas à 293 
Reitoria, havendo expectativa de que a jornada especial nesses locais passe a vigorar até o 294 
início do próximo semestre. Comentou que outras Unidades e setores poderão, no futuro, 295 
ser incorporados a esse projeto piloto. O Universitário Everton Luiz de Paula Júnior 296 

 8 



 
                 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 

 
 
comentou que a manifestação discente ocorrida hoje na Sala das Sessões, no prédio da 297 
Reitoria, local onde a presente reunião estava programada para se realizar, constituiu ato de 298 
protesto contra o reajuste do preço do “Bandejão”, considerado o mais caro do País. O Sr. 299 
Presidente solicitou registro em ata de que é inverídica a afirmação de que a refeição 300 
servida nos Restaurantes Universitários da UFMG é a mais cara do País. A seguir, 301 
ressaltou ser inadmissível e desrespeitosa a ocupação de locais de realização de reuniões 302 
dos colegiados da Universidade, com o intuito de impossibilitar que ocorram. Considerou 303 
injustificável a ocupação da Sala das Sessões, salientando que dois representantes discentes 304 
integraram, juntamente com dois servidores docentes e dois servidores técnico-305 
administrativos em educação, a Comissão Especial instituída com a finalidade de 306 
apresentar estudo sobre as Resoluções números 06/2012 e 08/2012, relativas, 307 
respectivamente, ao preço de referência das Moradias e dos Restaurantes Universitários. 308 
Esclareceu que a proposta formulada pela Comissão Especial, cuja apreciação pelo 309 
Conselho Universitário ocorrerá oportunamente, não registra qualquer alteração no valor 310 
das refeições para os estudantes assistidos pela UFMG, classificados segundo os critérios 311 
de avaliação socioeconômica estabelecidos pela Fundação Universitária Mendes Pimentel. 312 
Ressaltou que, para os alunos posicionados no nível I, a gratuidade foi mantida, e, para os 313 
posicionados nos níveis II e III, o preço de R$ 1,00 permaneceu inalterado. O Sr. 314 
Presidente destacou a seguir que a referida proposta foi objeto de discussão entre a 315 
Reitoria, os representantes discentes e membros do Diretório Central dos Estudantes, 316 
ocasião em que foram examinadas outras alternativas para compensar a defasagem dos 317 
valores atualmente cobrados pela refeição servida nos Restaurantes Universitários, os quais 318 
mantêm-se inalterados desde 2012, apesar do aumento dos preços dos gêneros alimentícios 319 
e dos gastos com a folha de pagamento de pessoal. O Universitário Everton Luiz de Paula 320 
Júnior declarou que os estudantes conquistaram a vitória e continuarão mobilizados, para 321 
impedir que o preço das refeições seja reajustado para R$ 5,60. O Sr. Presidente 322 
acrescentou que a Comissão Especial propôs, no caso do corpo discente, que o reajuste 323 
incida sobre o preço da refeição cobrado aos estudantes assistidos posicionados no nível 324 
IV, passando de R$ 2,90 para R$ 4,15, e aos demais estudantes não assistidos, passando de 325 
R$ 4,15 para R$ 5,60. A seguir, ressaltou que o Conselho Universitário, mesmo nos 326 
momentos mais duros da história, nunca se curvou a pressões e arbitrariedades, e sempre se 327 
reuniu, e continuará reunindo, para deliberar sobre os assuntos que são de sua competência. 328 
Não havendo outras manifestações, o Sr. Presidente, após agradecer a presença de todos, 329 
encerrou a sessão, da qual eu, Consuelo Dourado Dupin, Coordenadora da Secretaria dos 330 
Órgãos de Deliberação Superior, lavrei a presente ata, que assino. 331 
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