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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO 

REALIZADA EM 31 DE MAIO DE 2016 

Aos trinta e um dias do mês de maio de dois mil e dezesseis, às quatorze horas, reuniu-se 3 

na Sala das Sessões, no quarto andar do prédio da Reitoria, Cidade Universitária, mediante 4 

prévia convocação individual, o Conselho Universitário da Universidade Federal de Minas 5 

Gerais, sob a Presidência do Reitor, Professor Jaime Arturo Ramírez, com a presença dos 6 

seguintes Conselheiros: Professores Sandra Regina Goulart Almeida (Vice-Reitora); 7 

Frederico de Paula Tofani (Diretor) e Silke Kapp (representante), pela Escola de 8 

Arquitetura; Maria Beatriz Braga Mendonça (Diretora) e Juliana Amélia Paes Azoubel 9 

(representante suplente), pela Escola de Belas-Artes; Helder dos Anjos Augusto (Vice-10 

Diretor) e Maximiliano Soares Pinto (representante), pelo Instituto de Ciências Agrárias; 11 

Andréa Mara Macedo (Diretora) e Maria Elena de Lima Perez Garcia (representante 12 

suplente), pelo Instituto de Ciências Biológicas; Paula de Miranda Ribeiro (Diretora) e 13 

Cássio Maldonado Turra (representante), pela Faculdade de Ciências Econômicas; Carlos 14 

Alberto Ávila Araújo (Diretor), pela Escola de Ciência da Informação; Aziz Tuffi Saliba 15 

(Vice-Diretor), pela Faculdade de Direito; Juliane Corrêa (Diretora), pela Faculdade de 16 

Educação; Sérgio Teixeira da Fonseca (Diretor) e José Alfredo Oliveira Debortoli 17 

(representante suplente), pela Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia 18 

Ocupacional; Eliane Marina Palhares Guimarães (Diretora), pela Escola de Enfermagem; 19 

Cícero Murta Diniz Starling (Vice-Diretor), pela Escola de Engenharia; Ana Paula Salles 20 

Moura Fernandes (representante), pela Faculdade de Farmácia; Carlo Gabriel Kszan 21 

Pancera (Diretor pro tempore) e Regina Horta Duarte (representante), pela Faculdade de 22 

Filosofia e Ciências Humanas; Maria Márcia Magela Machado (Diretora) e Luiz 23 

Guilherme Knauer (representante), pelo Instituto de Geociências; Graciela Inés Ravetti de 24 

Gomez (Diretora) e Georg Otte (representante), pela Faculdade de Letras; Tarcizo Afonso 25 

Nunes (Diretor) e Manoel Otávio da Costa Rocha (representante), pela Faculdade de 26 

Medicina; Mônica Pedrosa de Pádua (Diretora) e Eduardo Campolina Vianna Loureiro 27 

(representante), pela Escola de Música; Henrique Pretti (Diretor) e Allyson Nogueira 28 

Moreira (representante), pela Faculdade de Odontologia; Renato de Lima Santos (Diretor) 29 

e Afonso de Liguori Oliveira (representante), pela Escola de Veterinária; Luciana de 30 

Gouvêa Viana (Diretora), pelo Hospital das Clínicas; Renato César Cardoso (suplente), 31 

pela representação do corpo docente da área de Humanidades; Marisa Cotta Mancini 32 

(suplente), pela representação do corpo docente da área de Ciências da Vida; Servidores 33 

Cristina del Papa, Wellington Marçal de Carvalho, Cleomar Poletto, Cleusa Maria dos 34 

Santos (suplente), Mário Márcio Garofolo, Rejani Aparecida de Andrade Silva e Eunice 35 

Soares Pinto (suplente), pela representação do corpo técnico-administrativo em educação. 36 

Justificaram sua ausência à sessão os Conselheiros José Marcos Silva Nogueira, Gerson 37 
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Antônio Pianetti e Tânia Margarida Lima Costa, tendo deixado também de comparecer os 38 

Conselheiros Antônio Flávio de Carvalho Alcântara, Cíntia de Azevedo Lourenço, 39 

Alexandre Travessoni Gomes Trivisonno, Flávia Sampaio Latini Velásquez e Danilo 40 

Amaral. Estão sem preenchimento a representação docente da Faculdade de Educação, a 41 

representação do corpo docente da área de Ciências da Natureza e as dez representações do 42 

corpo discente. Havendo quorum regulamentar, o Sr. Presidente cumprimentou os 43 

Conselheiros e declarou abertos os trabalhos. EXPEDIENTE - Comunicação - A 44 

Congregação do Instituto de Ciências Biológicas, na reunião realizada em 11 de maio de 45 

2016, indicou como representantes da Unidade no Conselho Universitário as Professoras 46 

Paulina Maria Maia Barbosa (efetiva) e Maria Elena de Lima Perez Garcia (suplente). O 47 

Sr. Presidente deu boas-vindas às novas Conselheiras. Ata - Foi distribuída aos 48 

Conselheiros a ata da reunião do Colegiado realizada em 03 de maio de 2016. A 49 

Conselheira Cristina del Papa solicitou que seja registrado na ata fato ocorrido durante a 50 

discussão do teor da nota do Conselho Universitário à comunidade, manifestando 51 

preocupação com o atual momento político do País e com o desrespeito a valores 52 

democráticos consagrados na Constituição de 1998, relativo ao item 7.2. O Sr. Presidente, 53 

após observar que a ata das reuniões deve registrar, de forma sucinta, os aspectos 54 

essenciais dos assuntos discutidos e as deliberações tomadas pelo Plenário, contemplando 55 

o resultado das votações, solicitou a apresentação por escrito do texto para inclusão na ata, 56 

para apreciação e votação do documento, na próxima reunião. Informes - O Sr. Presidente 57 

observou que, até o momento, não há representante do corpo discente aguardando a 58 

autorização do Plenário para participar da reunião; contudo, solicitou que seja 59 

antecipadamente autorizada sua presença, com direito a voz, mas não a voto, considerando 60 

que continua pendente a situação da representação estudantil nos órgãos colegiados 61 

superiores da Universidade. A seguir, o Sr. Presidente cogitou a possibilidade de que o 62 

Conselho Universitário proceda a discussão sobre a fusão do Ministério de Ciência, 63 

Tecnologia e Inovação-MCTI com o Ministério das Comunicações-MC, caso julgue 64 

conveniente, objetivando emitir um posicionamento da UFMG em defesa da restauração, 65 

independência e valorização do MCTI. Sugeriu que a apreciação da matéria ocorra em 66 

momento oportuno, durante a presente sessão e, na hipótese de ser a sugestão considerada 67 

procedente, que o Plenário constitua comissão entre seus membros, com a finalidade de 68 

elaborar uma proposta de texto, para apreciação e deliberação pelo Colegiado. Houve 69 

aquiescência do Plenário. Em seguida, o Sr. Presidente passou a palavra ao Vice-Diretor da 70 

Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, Professor Carlo Gabriel Kszan Pancera, que 71 

assumiu a Direção da Unidade em caráter pro tempore, em decorrência da renúncia ao 72 

cargo pelo Professor Fernando de Barros Filgueiras, em 03 de fevereiro de 2016. O 73 

Professor Carlo Gabriel Kszan Pancera apresentou suas despedidas aos Conselheiros, 74 
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agradeceu a oportunidade da convivência e aprendizado e formulou convite a todos para 75 

participarem da solenidade de posse dos Professores Orestes Diniz Neto e Bruno Pinheiro 76 

Wanderley Reis, respectivamente, nos cargos de Diretor e Vice-Diretor da FAFICH, a ser 77 

realizada na Unidade, às 17 horas do dia 03 de junho de 2016, no Auditório Sônia Viegas. 78 

ORDEM DO DIA - 1. Solicitações de manifestação do Conselho Universitário quanto 79 

ao cumprimento das disposições contidas no artigo 4
o
-A da Lei n

o
 8.958/1994 80 

(aprovações ad referendum do Colegiado) - 1.1 Solicitação formulada pela Fundação de 81 

Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão-FEPE - Foram distribuídos aos Conselheiros o 82 

Ofício n
o
 084/2016 da FEPE (ANEXO A); a Portaria conjunta n

o
 24 do MEC e MCTI 83 

(ANEXO B) e o Atestado Legal expedido pelo Reitor, ad referendum do Conselho 84 

Universitário, certificando o cumprimento das exigências legais pela FEPE (ANEXO C). 85 

1.2 Solicitação formulada pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, 86 

Administrativas e Contábeis de Minas Gerais-IPEAD - Foram distribuídos aos 87 

Conselheiros o Ofício n
o
 037/2016 da Faculdade de Ciências Econômicas (ANEXO D); o 88 

Ofício n
o
 106/2016 da Fundação IPEAD (ANEXO E); a Portaria n

o
 22 do MEC e MCTI e 89 

o Atestado Legal de cumprimento da citada legislação pela Fundação IPEAD, emitido pelo 90 

Reitor, ad referendum do Conselho Universitário (ANEXO F). O Sr. Presidente, após ponderar 91 

favoravelmente à apreciação conjunta dos assuntos relativos ao item 1 da pauta, por serem da 92 

mesma natureza, informou que foi disponibilizada aos Conselheiros a Lei n
o
 8.958/1994, de 93 

20 de dezembro de 1994, que dispõe sobre as relações entre as instituições federais de 94 

ensino superior e de pesquisa científica e tecnológica e as fundações de apoio, cujo art. 2
o
, 95 

em seu parágrafo único, estabelece que, em caso de renovação do credenciamento de 96 

Fundação de Apoio, o Conselho Superior ou o órgão competente da Instituição Federal 97 

apoiada deve manifestar-se quanto ao cumprimento das disposições contidas no art. 4
o
-A, o 98 

qual determina a divulgação na íntegra, pela Fundação, de uma série de informações em 99 

sua página na Internet. O Sr. Presidente esclareceu que atestou, ad referendum do 100 

Conselho Universitário, o atendimento à referida exigência pela Fundação de Apoio ao 101 

Ensino, Pesquisa e Extensão e pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, 102 

Administrativas e Contábeis de Minas Gerais, as quais obtiveram o recredenciamento do 103 

Ministério da Educação e do Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação pelo período de dois 104 

anos, a partir de, respectivamente, 11 e 12 de dezembro de 2015, condicionado à homologação 105 

dos respectivos atestados pelo Conselho Universitário. A seguir, não havendo manifestações, o 106 

Sr. Presidente, com a anuência do Plenário, submeteu a votação os citados atestados, emitidos 107 

ad referendum do Conselho Universitário. Houve homologação unânime de ambos os 108 

documentos. 2. Proposta de alteração da Resolução do Conselho Universitário                       109 

n
o
 13/2006, de 26/10/2006, que estabelece a constituição e as atribuições da Comissão 110 

Permanente de Pessoal Docente-CPPD - Foi distribuído aos Conselheiros o Parecer                     111 
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n
o
 05/2016 da Comissão de Legislação (ANEXO G), cuja Relatora, Professora Maria Elena 112 

Lima de Perez Garcia, apresentou o assunto ao Plenário. Houve discussão sobre o teor da 113 

alínea “a” do inciso I do art. 2
o
 da Resolução n

o
 13/2006, que, na versão original, confere à 114 

CPPD a atribuição de: “I - emitir pareceres, para decisão do Conselho de Ensino, 115 

Pesquisa e Extensão, do Reitor ou do Pró-Reitor de Recursos Humanos, nos assuntos 116 

referentes à: a) alocação de vaga docente aos departamentos ou estruturas equivalentes e 117 

às Unidades Acadêmicas ou Especiais;” Foram apresentadas sugestões de alteração, 118 

prevalecendo a proposta de simplificação do texto, suprimindo-se os destinatários das 119 

vagas, de forma a não restringir o processo de alocação de vagas docentes pelo CEPE 120 

exclusivamente ao âmbito dos departamentos. A seguir, o Sr. Presidente, com a anuência 121 

do Plenário, colocou em votação o Parecer n
o
 05/2016 da Comissão de Legislação, que 122 

conclui favoravelmente à aprovação da proposta de alteração da Resolução n
o
 13/2006, 123 

formulada pela CPPD, contemplando as modificações sugeridas pelos membros da 124 

Comissão de Legislação. Ressaltou que a votação do Parecer implica a votação em bloco 125 

do anteprojeto de resolução, contemplando a redução do teor da alínea “a” do inciso I do 126 

art. 2
o
, cuja redação passa a ser: “a) alocação de vagas docentes”, com o entendimento do 127 

Conselho Universitário, a ser informado à CPPD pelo Reitor, de que a não especificação, 128 

na Resolução, dos locais de alocação das vagas docentes objetiva possibilitar a ampliação 129 

dessa destinação. O referido documento, com as alterações propostas, foi aprovado por 130 

unanimidade pelo Plenário, gerando a Resolução n
o
 08/2016 (ANEXO H). 3. Recurso 131 

contra a decisão do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão interposto por José 132 

Lopes de Siqueira Neto, relativo   à reprovação de seu Relatório de Atividades 133 

Docentes de 2013 (Processo n
o
 23072.053803/2014-22) - Foi distribuído aos Conselheiros 134 

o Parecer n
o
 01/2016 da Comissão de Recursos, elaborado pela Professora Andréa Mara 135 

Macedo, a qual expôs o assunto ao Plenário. Após breve discussão, o Sr. Presidente, com a 136 

anuência do Plenário, colocou em votação o Parecer n
o
 01/2016 da Comissão de Recursos, 137 

com alteração, favorável ao acatamento parcial do recurso e à devolução do processo, para 138 

que o Departamento de Ciência da Computação-DCC proceda a nova avaliação do 139 

Relatório Anual de Atividades do requerente, considerando todas as atividades de extensão 140 

e sindicais que desenvolveu e registradas no Relatório INA 2013, bem como as atividades 141 

realizadas em suas áreas de atuação (ANEXO I). Houve aprovação unânime do documento 142 

pelo Plenário, que decidiu ainda recomendar: a) ao Departamento de Ciência da 143 

Computação, que, em novas decisões dessa natureza, fundamente a liberação total ou 144 

parcial de encargos didáticos de seus docentes;   b) ao recorrente, que busque manter 145 

atualizado seu Currículo Lattes e proceda ao registro anual, em seu Relatório INA, de todas 146 

as atividades realizadas. 4. Proposta de resolução sobre violação de direitos humanos e 147 

erradicação de atos discriminatórios, no âmbito da UFMG - O Sr. Presidente, após 148 
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informar que foram distribuídos aos Conselheiros o Relatório da Comissão elaboradora da 149 

proposta (ANEXO J) e o Parecer n
o
 29/2015 da Comissão de Legislação (ANEXO K), 150 

subscrito pelo Professor Evandro Neves Abdo, que deixou de integrar o Conselho 151 

Universitário, em decorrência do término de seu mandato, passou a palavra à Professora 152 

Maria Márcia Magela Machado, que apresentou o assunto ao Plenário. A Vice-Reitora, 153 

Professora Sandra Regina Goulart Almeida, após observar que, por demanda da 154 

comunidade, em julho de 2014, foi instituída a Comissão de Direitos Humanos, com a 155 

finalidade de elaborar proposta de resolução, dispondo sobre a violação de direitos 156 

humanos e a erradicação de atos discriminatórios no âmbito da UFMG, comentou que os 157 

membros da citada Comissão realizaram cuidadoso estudo sobre o assunto. Acrescentou 158 

que a Comissão de Legislação sugeriu alterações no anteprojeto de resolução proposto pela 159 

Comissão elaboradora, que acatou as sugestões. Após discussões, o Sr. Presidente, com a 160 

anuência do Plenário, colocou em votação o Parecer n
o
 29/2015 da Comissão de 161 

Legislação, favorável à aprovação da minuta de resolução, incluídas as modificações 162 

propostas. Esclareceu que a votação do Parecer implica a votação do anteprojeto de 163 

resolução em bloco, sem prejuízo de destaques. O Plenário aprovou a proposta por 164 

unanimidade. A seguir, foram apresentados destaques, objetivando o aprimoramento da 165 

proposta de Resolução, os quais, após serem discutidos e votados separadamente, foram 166 

aprovados, tendo sido gerada a Resolução n
o
 09/2016 (ANEXO L). O Sr. Presidente 167 

agradeceu aos membros da Comissão de Direitos Humanos e da Comissão de Legislação 168 

pela colaboração, bem como a todos os que contribuíram para o aperfeiçoamento da 169 

proposta. 5. Recomposição das Comissões Permanentes do Conselho Universitário - O 170 

Sr. Presidente, após observar que foram distribuídas aos Conselheiros informações sobre as 171 

vagas a serem preenchidas nas Comissões Permanentes (ANEXO M), em função do 172 

término do mandato da Professora Maria Márcia Magela Machado, na Comissão de 173 

Legislação, e dos Professores Manoel Otávio da Costa Rocha e Graciela Inés Ravetti de 174 

Gomez, na Comissão de Recursos, em 26 de maio de 2016, destacou o adiamento 175 

automático da indicação dos representantes discentes para todas as Comissões 176 

Permanentes, em decorrência da pendência na regularização da situação do DCE. A seguir, 177 

com a anuência do Plenário, submeteu a votação a proposta de recondução dos referidos 178 

docentes. Houve aprovação unânime do Plenário. 6. Manifestação do Conselho 179 

Universitário sobre a fusão do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação-MCTI 180 

com o Ministério das Comunicações-MC - O Sr. Presidente observou que a decisão do 181 

Presidente interino do Brasil, Michel Temer, de fundir o Ministério da Ciência, Tecnologia 182 

e Inovação-MCTI com o Ministério das Comunicações-MC foi recebida com muitas 183 

críticas pela comunidade científica, dadas as atribuições, naturezas e características 184 

distintas das duas pastas, cujos objetivos, agendas e missões são incompatíveis. 185 
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Acrescentou que a fusão gerou o pronunciamento contrário à nova configuração, por parte 186 

de várias entidades, pesquisadores e cientistas, tais como a Sociedade Brasileira para o 187 

Progresso da Ciência-SBPC e a Academia Brasileira de Ciências, que se posicionaram a 188 

favor da restauração do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação com autonomia e 189 

identidade própria, por ser importante promotor do desenvolvimento científico e 190 

tecnológico do País. A seguir, foram apresentadas, entre outras, as seguintes sugestões 191 

quanto às linhas gerais para a elaboração do texto da Nota:  a) o posicionamento da UFMG 192 

enfaticamente contrário à incorporação do MCTI ao MC; b) a existência do MCTI de 193 

forma autônoma é uma questão de política de Estado; c) a importância do papel até agora 194 

exercido pelo MCTI para o desenvolvimento nacional; d) o grave retrocesso que representa 195 

a fusão dos ministérios, com risco de retração do desenvolvimento científico e tecnológico 196 

do País. Foi também sugerido que o Conselho Universitário se pronuncie de forma 197 

contrária à aprovação do Projeto de Lei Complementar 257/2016, o qual, além de medidas 198 

prejudicais aos direitos do funcionalismo público federal, como mudança nas regras de 199 

promoção, incorporação de vantagens, gratificação de desempenho, aposentadorias e 200 

pensões de servidores públicos da área da educação, prevê a suspensão de concursos 201 

públicos, congelamento do salário dos servidores docentes e técnico-administrativos em 202 

educação, bem como a revisão do Regime Jurídico dos Servidores Públicos. Foi emitida e 203 

divulgada à comunidade a “Nota do Conselho Universitário” (ANEXO N). PALAVRA 204 

LIVRE - A Professora Maria Beatriz Mendonça louvou os colegas, professores e artistas 205 

que se empenharam na luta pela retomada do Ministério da Cultura, que havia sido 206 

incorporado, pelo Presidente interino do País, ao Ministério da Educação. A Servidora 207 

Técnico-Administrativa em Educação Cristina del Papa comentou que está prevista para 10 208 

de junho de 2016 paralisação nacional dos servidores, em defesa da democracia, da 209 

educação e da saúde e contra o Projeto de Lei Complementar 257/2016 e a fusão do 210 

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação com o Ministério das Comunicações, que 211 

afrontam direitos dos trabalhadores, estando prevista a realização de assembleia e  212 

concentração, para manifestação pública. O Servidor Técnico-Administrativo em Educação 213 

Mário Márcio Garofolo comentou ter sido uma conquista do movimento nacional a retirada 214 

do regime de urgência para a votação do referido PL. A Professora Andréa Mara Macedo 215 

comentou que será realizado em 08 de junho de 2016, a partir do meio-dia, no gramado em 216 

frente ao prédio da Reitoria, ato aberto também à comunidade externa à UFMG, para 217 

protesto contra a fusão do Ministério da Ciência Tecnologia e Inovação com o Ministério 218 

das Comunicações. A seguir, não havendo outras manifestações, o Sr. Presidente, após 219 

agradecer a presença de todos, encerrou a sessão, da qual eu, Consuelo Dourado Dupin, 220 

Coordenadora da Secretaria dos Órgãos de Deliberação Superior, lavrei a presente ata, que 221 

assino. 222 
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