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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E 
EXTENSÃO REALIZADA EM 09 AGOSTO DE 2016 (No 335) 

Aos nove dias do mês de agosto de dois mil e dezesseis, às quatorze horas, reuniu-se na 3 
Sala das Sessões, no quarto andar do prédio da Reitoria, Cidade Universitária, mediante 4 
prévia convocação individual, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade 5 
Federal de Minas Gerais, presidido pelo Reitor, Professor Jaime Arturo Ramírez, com a 6 
presença dos seguintes Conselheiros: Professora Sandra Regina Goulart Almeida (Vice-7 
Reitora), Professores Walmir Matos Caminha (Pró-Reitor Adjunto de Graduação); 8 
Humberto Osório Stumpf (Pró-Reitor Adjunto de Pós-Graduação); Mônica Maria Diniz 9 
Leão (Pró-Reitora Adjunta de Pesquisa); Benigna Maria de Oliveira (Pró-Reitora de 10 
Extensão); Cláudia Regina Vieira, pelo Instituto de Ciências Agrárias; Cleida Aparecida de 11 
Oliveira, pelo Instituto de Ciências Biológicas; Valéria Gama Fully Bressan, pela 12 
Faculdade de Ciências Econômicas; Hélio Anderson Duarte, pelo Instituto de Ciências 13 
Exatas; Célia da Consolação Dias, pela Escola de Ciência da Informação; Marcella Furtado 14 
de Magalhães Gomes, pela Faculdade de Direito; Luciano Mendes de Faria Filho, pela 15 
Faculdade de Educação; Adriana de França Drummond, pela Escola de Educação Física, 16 
Fisioterapia e Terapia Ocupacional; Solange Cervinho Bicalho Godoy, pela Escola de 17 
Enfermagem; Ricardo Hallal Fakury, pela Escola de Engenharia; Rachel Oliveira Castilho, 18 
pela Faculdade de Farmácia; Elton Antunes, pela Faculdade de Filosofia e Ciências 19 
Humanas; Roberto Célio Valadão, pelo Instituto de Geociências; Tereza Virgínia Ribeiro 20 
Barbosa, pela Faculdade de Letras; Flávio Terrigno Barbeitas, pela Escola de Música; 21 
Andrey Pereira Lage, pela Escola de Veterinária; Denise Burgarelli Duczmal e Bruno 22 
Otávio Soares Teixeira, pela representação dos Coordenadores de Colegiados de Cursos de 23 
Graduação; Adriana Maria Valladão Novais Van Petten e Simone Wajnman, pela 24 
representação dos Coordenadores de Colegiados de Cursos de Pós-Graduação; Júlia Maria 25 
de Andrade e Janice Henriques da Silva Amaral, pela representação dos Coordenadores de 26 
Extensão; Delba Teixeira Rodrigues Barros e Rosângela Helena Loschi (suplente), pela 27 
representação dos Coordenadores de Grupos de Pesquisa; Airton Carrião Machado 28 
(representante pro tempore), pela Escola de Educação Básica e Profissional, e Alexandre 29 
Rodrigues Ferreira, pelo Hospital das Clínicas. Justificaram sua ausência à sessão os 30 
Conselheiros Marina Marcondes Machado, Henrique Vitor Leite, Ana Cristina Vieira e 31 
Walderez Ornelas Dutra. Também não compareceram os Conselheiros Daniele Nunes 32 
Caetano de Sá, Vagner Rodrigues Santos, Marcelo Henrique Mamede Lewer e Matheus 33 
Anchieta Ramirez. Encontram-se vagas as oito representações do corpo discente. 34 
Participaram da sessão com direito a voz, mas não a voto, os Universitários Roberto Nery 35 
Pereira Neto, Luiza Lino do Nascimento, Bruno Duarte Pereira Carneiro, Pedro Ramos da 36 
Cruz Chaves, Bruna de Castro Gavino e Hygor Hernane Telles e Silva. Havendo quorum 37 
regulamentar, o Sr. Presidente cumprimentou os Conselheiros e declarou aberta a sessão. 38 
EXPEDIENTE - Comunicações - Novos Conselheiros: a) A Congregação do Instituto de 39 
Ciências Biológicas, na reunião realizada em 17 de junho de 2016, indicou as Professoras 40 
Cleida Aparecida de Oliveira (efetiva) e Glória Regina Franco (suplente) para 41 
representarem a Unidade junto ao CEPE. b) Em 30 de junho de 2016, foi realizada eleição 42 
para preenchimento de três vagas de representantes dos Coordenadores de Extensão no 43 
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CEPE. De acordo com o resultado, homologado em 06 de julho de 2016, foram eleitos os 44 
seguintes Professores, que passam automaticamente a atuar na Câmara de Extensão: 45 
Matheus Anchieta Ramirez (efetivo), do Departamento de Zootecnia da Escola de 46 
Veterinária, e Carmen Rosa Giraldo Vergara (suplente), do Departamento de Matemática 47 
do Instituto de Ciências Exatas; Júlia Maria de Andrade (efetiva), do Instituto de Ciências 48 
Agrárias, e Ana Cristina Borges de Oliveira (suplente), do Departamento de Odontologia 49 
Social e Preventiva da Faculdade de Odontologia; Janice Henriques da Silva Amaral 50 
(efetiva), do Departamento de Morfologia do Instituto de Ciências Biológicas, e Maria 51 
Celina Paiva Szrvinsk (suplente), do Departamento de Instrumento e Canto da Escola de 52 
Música. c) A Congregação da Escola de Veterinária, reunida em 05 de julho de 2016, 53 
elegeu como representantes da Unidade no CEPE os Professores Andrey Pereira Lage 54 
(efetivo) e Maristela Silveira Palhares (suplente). d) O Professor Ado Jório de Vasconcelos 55 
assumiu o cargo de Pró-Reitor de Pesquisa, a partir de 1o de agosto de 2016, estando 56 
representado, na presente sessão, pela Pró-Reitora Adjunta, Professora Mônica Maria 57 
Diniz Leão, por estar cumprindo agenda institucional externa. O Sr. Presidente deu boas-58 
vindas aos novos Conselheiros, estendendo os votos ao Professor Luciano Mendes de Faria 59 
Filho, que participa de sua primeira reunião como representante da Faculdade de Educação 60 
no CEPE. Ata - Foi distribuída aos Conselheiros a ata da reunião do Colegiado realizada 61 
em 21 de junho de 2016 (no 334). Não havendo manifestações, o Sr. Presidente, com a 62 
anuência do Plenário, submeteu a votação o documento, que foi aprovado, apurando-se três 63 
abstenções. Informes - a) Passou a exercer a representação da Escola de Arquitetura, a 64 
partir de agosto de 2016, a Professora Daniele Nunes Caetano de Sá, suplente do Professor 65 
Rogério Palhares Zschaber de Araújo, que renunciou a seu mandato no CEPE, por 66 
afastamento do País para qualificação. A mudança de titularidade ocorreu em atendimento 67 
ao § 5o do art. 13 do Regimento Geral da UFMG, o qual dispõe que o membro suplente, no 68 
caso de vacância da representação efetiva antes do final do mandato, assumirá a 69 
representação pelo período de, no máximo, três meses, desde que não ultrapasse o término 70 
do mandato original. b) Nos dias 1o e 2 de junho de 2016 foram realizadas eleições para a 71 
escolha da direção do Diretório Central dos Estudantes, cujo resultado apontou como 72 
vencedora a Chapa 1, denominada Alvorada, não tendo ainda a nova gestão apresentado à 73 
UFMG o registro civil em cartório da ata de posse da Diretoria recém-eleita do DCE, 74 
condição regimental obrigatória para que a Entidade possa indicar os representantes 75 
estudantis no CEPE. Em vista do exposto, o Sr. Presidente submeteu à apreciação dos 76 
Conselheiros a participação na presente sessão, com direito a voz, mas não a voto, dos 77 
Universitários Roberto Nery Pereira Neto, do Curso de Ciências do Estado; Luiza Lino do 78 
Nascimento, do Curso de Filosofia; Bruno Duarte Pereira Carneiro, do Curso de Geografia; 79 
Pedro Ramos da Cruz Chaves, do Curso de Psicologia; Bruna de Castro Gavino, do Curso 80 
de Ciências Sociais; Hygor Hernane Telles e Silva, do Curso de Ciência da Informação. 81 
Não havendo objeção do Plenário, os citados discentes passaram a integrá-lo, como 82 
convidados. ORDEM DO DIA - 1. Proposta de alteração do Calendário Escolar da 83 
UFMG (aprovação ad referendum do CEPE) - Foram distribuídas aos Conselheiros a 84 
Portaria do Reitor no 059/2016, de 12 de julho de 2016 (ANEXO A), e a Proposta de 85 
alteração do Calendário Escolar para o segundo período letivo de 2016 (ANEXO B). O 86 
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Sr. Presidente informou que emitiu a Portaria no 059/2016, suspendendo o expediente 87 
acadêmico e administrativo no Campus Pampulha, nos dias de jogos das Olimpíadas 2016 88 
no “Mineirão”, a exemplo do que ocorreu em 2014, por ocasião dos jogos da Copa do 89 
Mundo de Futebol. Acrescentou que as atividades serão suspensas integralmente nos dias 90 
03, 10, 16 e 20 de agosto, e, a partir das 13 horas, nos dias 6, 12 e 13, ressaltando que a 91 
suspensão das atividades não se aplica às Unidades e Órgãos localizados fora do Campus 92 
Pampulha. Acrescentou que, em decorrência dessa decisão, foi necessário promover a 93 
adequação do Calendário Escolar da UFMG para o segundo período letivo de 2016, ad 94 
referendum do CEPE, conforme proposto pelo Departamento de Registro e Controle 95 
Acadêmico-DRCA. A seguir, submeteu o assunto a discussão. Após breves considerações, 96 
o Sr. Presidente, com a anuência do Plenário, colocou em votação sua aprovação da 97 
matéria ad referendum do Colegiado, a qual foi homologada por unanimidade pelo 98 
Plenário, gerando a Resolução no 10/2016 (ANEXO C) 2. Editais de processos seletivos 99 
da UFMG em 2017 - 2.1 Edital Complementar ao Edital do Concurso Vestibular 100 
UFMG/2017 - Habilidades - Foram distribuídos aos Conselheiros o Ofício no 213/2016 da 101 
Pró-Reitoria de Graduação (ANEXO D), a proposta e o extrato do Edital (ANEXO E). O 102 
Sr. Presidente passou a palavra ao Pró-Reitor Adjunto de Graduação, Professor Walmir 103 
Matos Caminha, que apresentou o assunto ao Plenário e esclareceu que, basicamente, não 104 
houve alterações no texto do Edital, em relação ao do ano anterior. Acrescentou que, por 105 
questão de economia, serão publicados no Diário Oficial da União-DOU apenas os extratos 106 
dos editais dos processos seletivos promovidos pela UFMG, em cada um dos quais estará 107 
indicado o endereço eletrônico na Internet para acesso à íntegra dos Editais. Não havendo 108 
manifestações, o Sr. Presidente, com a anuência do Plenário, submeteu a votação a 109 
proposta de Edital do Concurso Vestibular UFMG/2017, relativo aos cursos presenciais de 110 
Graduação com provas de habilidades específicas: Artes Visuais; Cinema de Animação e 111 
Artes Digitais; Dança (Licenciatura); Design; Design de Moda; Música (Bacharelado); 112 
Música (Licenciatura) e Teatro. O documento foi aprovado por unanimidade, gerando a 113 
Resolução no 11/2016 (ANEXO F). 2.2 Processo seletivo da UFMG/2017 para o Curso 114 
de Licenciatura em Educação do Campo-LECAMPO - Foram distribuídos aos 115 
Conselheiros o Ofício no 253/2016 da Pró-Reitoria de Graduação (ANEXO G), a proposta 116 
e o extrato do Edital (ANEXO H). O Sr. Presidente passou a palavra ao Pró-Reitor Adjunto 117 
de Graduação, Professor Walmir Matos Caminha, que expôs o tema aos Conselheiros, 118 
destacando que o ingresso dos candidatos classificados está previsto para o segundo 119 
período letivo de 2017. Não havendo manifestações, o Sr. Presidente, com a anuência do 120 
Plenário, colocou em votação a proposta de Edital, que foi aprovada por unanimidade, 121 
gerando a Resolução no 12/2016 (ANEXO I). 2.3 Editais de interesse da Escola de 122 
Educação Básica e Profissional-EBAP - 2.3.1 Processo seletivo para os Cursos 123 
Técnicos de Nível Médio Integrado do Colégio Técnico-COLTEC - Foram distribuídos 124 
aos Conselheiros a proposta e o extrato do Edital (ANEXO J), cujo teor foi apresentado ao 125 
Plenário pelo Pró-Reitor Adjunto de Graduação, Professor Walmir Matos Caminha, o qual 126 
destacou a ampliação de treze vagas (de 142 para 155), em relação ao ano anterior. Não 127 
havendo manifestações, o Sr. Presidente, após receber a anuência do Plenário, colocou em 128 
votação a proposta de Edital do processo de seleção de candidatos aos Cursos Técnicos de 129 
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Nível Médio Integrado do COLTEC. A proposta foi aprovada por unanimidade, sendo 130 
gerada a Resolução no 13/2016 (ANEXO K). 2.3.2 Processo seletivo para o Curso 131 
Técnico de Formação de Ator, oferecido pelo Teatro Universitário-TU - Foram 132 
distribuídos aos Conselheiros a proposta e o extrato do Edital (ANEXO L). O 133 
Sr. Presidente passou a palavra ao Pró-Reitor Adjunto de Graduação, Professor Walmir 134 
Matos Caminha, que apresentou a proposta e explicou que não houve alteração do texto em 135 
relação ao do ano anterior. Não havendo manifestações, o Sr. Presidente colocou em 136 
votação a proposta de Edital, que foi aprovada por unanimidade, gerando a Resolução 137 
no 14/2016 (ANEXO M). 2.3.3 Processo seletivo para ingresso no primeiro ano do 138 
Ensino Fundamental do Centro Pedagógico-CP - Foram distribuídos aos Conselheiros a 139 
proposta e o extrato do Edital (ANEXO N). O Pró-Reitor Adjunto de Graduação, Professor 140 
Walmir Matos Caminha, apresentou a matéria ao Plenário, destacando que, desde 1993, o 141 
ingresso de alunos no Centro Pedagógico vem sendo feito mediante sorteio presencial, 142 
modalidade escolhida pela UFMG com o intuito de democratizar o acesso à escola e evitar 143 
o favorecimento de qualquer grupo social. Acrescentou que a proposta de Edital registra 144 
alteração no formato do sorteio, esclarecendo que ocuparão as cinquenta vagas no primeiro 145 
ano do Ensino Fundamental os candidatos, cujos números de inscrição coincidirem com os 146 
números sorteados pela Loteria Federal, na extração de 05 de novembro de 2016. Após 147 
observar que o detalhamento do processo está registrado no item 4 da proposta de Edital, 148 
acrescentou que a alteração do formato de sorteio, em substituição ao presencial, foi 149 
considerada vantajosa, não só por conferir maior confiabilidade e transparência ao 150 
processo, mas também por evitar o deslocamento e a presença de grande número de 151 
pessoas para assistirem ao sorteio, além de favorecer a ampla divulgação do resultado. 152 
Houve breves considerações sobre o assunto. A seguir, o Sr. Presidente, com a anuência do 153 
Plenário, colocou em votação a proposta de Edital, que foi aprovada por unanimidade, 154 
gerando a Resolução no 15/2016 (ANEXO O). 2.3.4 Processo seletivo para 155 
preenchimento de vagas remanescentes no Centro Pedagógico-CP (ingresso no quarto 156 
e no sétimo anos do Ensino Fundamental) - Foram distribuídos aos Conselheiros a 157 
proposta e o extrato do Edital (ANEXO P). O Sr. Presidente passou a palavra ao Pró-Reitor 158 
Adjunto de Graduação, Professor Walmir Matos Caminha, que apresentou o assunto ao 159 
Plenário, destacando que a proposta prevê o preenchimento de quatro vagas no Ensino 160 
Fundamental, mediante a utilização do resultado do sorteio da Loteria Federal na extração 161 
de 05 de novembro de 2016, sendo duas vagas no quarto ano e duas no sétimo. Não 162 
havendo manifestações, a seguir, o Sr. Presidente, com a anuência do Plenário, colocou em 163 
votação a proposta de Edital, que foi aprovada por unanimidade, gerando a Resolução 164 
no 16/2016 (ANEXO Q). 3. Proposta de alocação de vagas docentes - O Sr. Presidente 165 
solicitou a autorização do Plenário para convidar a participar da sessão, para apresentação 166 
da matéria e esclarecimentos, a Presidente da Comissão Permanente de Pessoal Docente-167 
CPPD, Professora Ana Maria Gontijo Figueiredo. Houve anuência do Plenário. A seguir, o 168 
Sr. Presidente informou terem sido distribuídos aos Conselheiros os seguintes documentos: 169 
Ofício no 158/2016 da CPPD (ANEXO R); proposta de alocação de vagas, elaborada a 170 
partir da análise das dimensões básica e de produção dos Departamentos/Unidades 171 
(ANEXO S); relação de perdas docentes no período de fevereiro a maio de 2016 172 
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(ANEXO T). Em seguida, o Sr. Presidente passou a palavra à Professora Ana Maria 173 
Gontijo Figueiredo, a qual, mediante projeção em tela, apresentou documento-síntese da 174 
matéria (ANEXO U) e destacou os seguintes aspectos: a) a contratação de Professor 175 
Substituto é possível para prestar serviço temporário, até que haja o preenchimento, 176 
mediante concurso público, de vaga docente alocada pelo CEPE aos 177 
Departamentos/Unidades; b) as restrições de nomeação, contratação e admissão de 178 
servidores públicos impostas pela legislação em função de ano eleitoral, dos três meses que 179 
antecedem a eleição, cujo primeiro turno ocorrerá em 02 de outubro de 2016, até a posse 180 
dos eleitos em 1o de janeiro de 2017, aplicam-se apenas à esfera municipal, não 181 
abrangendo o âmbito federal, por se tratar de eleições para os cargos de prefeito e 182 
vereador. A seguir, houve uma fase de manifestações e esclarecimentos, oportunidade em 183 
que a Professora Rachel Oliveira Castilho, a pedido da Diretoria da Faculdade de 184 
Farmácia, solicitou o seguinte registro em ata, acerca da situação do Departamento de 185 
Análises Clínicas e Toxicológicas-ACT: a) o corpo docente do Departamento apresenta 186 
sobrecarga de trabalho, agravada em decorrência do pedido de exoneração, no segundo 187 
semestre de 2015, de um docente que atuava em regime de tempo parcial (vinte horas 188 
semanais de trabalho); b) a CPPD deferiu o pedido de contratação de um Professor 189 
Substituto para atuar no Departamento no primeiro semestre de 2016, mas não autorizou a 190 
renovação desse contrato para o segundo semestre de 2016; c) o ACT está ciente de que, 191 
segundo os critérios de alocação vigentes, não tem direito a vagas docentes, conforme 192 
registra a proposta ora apresentada pela CPPD, uma vez que apresenta dimensionamento 193 
ideal de 19.8 e real de 26.0; c) o ACT é o único Departamento da Faculdade de Farmácia 194 
responsável pelo Curso de Biomedicina, criado no âmbito do Programa REUNI, tendo 195 
optado, na época, pela contratação de docentes em regime de trabalho de vinte horas 196 
semanais, cujas atribuições são basicamente voltadas para atividades didáticas; d) o Chefe 197 
do Departamento, Professor Bruno Mota, reuniu-se com a Presidente da CPPD em abril de 198 
2016, oportunidade em que ponderou favoravelmente à renovação do contrato de professor 199 
substituto, em virtude da especificidade da situação do ACT, que está desprovido de 200 
docentes para ministrarem aulas. Em seguida, o Sr. Presidente agradeceu a colaboração da 201 
Professora Ana Maria Gontijo Figueiredo, que se retirou do recinto. Não havendo 202 
manifestações, o Sr. Presidente, com a anuência dos Conselheiros, colocou em votação a 203 
proposta de alocação de quarenta vagas docentes da carreira de magistério superior, 204 
apresentada pela CPPD. A proposta foi aprovada pelo Plenário, apurando-se uma 205 
abstenção na votação. 4. Proposta de criação do Curso de Mestrado Profissional em 206 
Educação Física em Rede (PROEF), com sede na Universidade Estadual Paulista-207 
UNESP, no Campus de Rio Claro, de interesse da Escola de Educação Física, 208 
Fisioterapia e Terapia Ocupacional (Processo no 23072.019611/2016-59) - Foi distribuída 209 
aos Conselheiros a seguinte documentação: Ofício no 146/2016 da Pró-Reitoria de           210 
Pós-Graduação (ANEXO V); Voto no 220/2016 da Câmara de Pós-Graduação (ANEXO W); 211 
Parecer aprovado pela Câmara de Pós-Graduação (ANEXO X), elaborado pela Professora 212 
Cleida Aparecida de Oliveira. O Sr. Presidente passou a palavra à Relatora, que 213 
apresentou o assunto ao Plenário, tendo o Pró-Reitor Adjunto de Pós-Graduação 214 
complementado as informações sobre a matéria. Não havendo manifestações, o 215 
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Sr. Presidente, com a anuência dos Conselheiros, submeteu a votação a proposta aprovada 216 
pela Câmara de Pós-Graduação, na reunião realizada dia 28 de junho de 2016, conforme o 217 
Voto no 220/2016, favorável à criação do Curso de Mestrado Profissional em Educação 218 
Física em Rede-PROEF, com oferta de doze vagas. A proposta foi aprovada pelo Plenário, 219 
tendo sido apurada uma abstenção na votação. 5. Proposta de Matriz de Regime de 220 
Trabalho aprovada pela Congregação da Faculdade de Farmácia, em atendimento à 221 
Resolução Complementar do Conselho Universitário no 02/2014, de 10/06/2014 - O 222 
Sr. Presidente comentou que compete às Congregações proporem ao CEPE a Matriz de 223 
Regime de Trabalho de sua respectiva Unidade, observadas as proporções mínimas de 2/5 224 
de docentes em Regime de Tempo Integral com Dedicação Exclusiva, no âmbito da 225 
Unidade, e de 2/3, no âmbito da UFMG. A seguir, informou que foi distribuído aos 226 
Conselheiros o Ofício no 107/2016 da Diretoria da Faculdade de Farmácia (ANEXO Y), 227 
encaminhando a referida proposta (ANEXO Z). A Professora Rachel Oliveira Castilho 228 
comentou que a Matriz de Regime de Trabalho foi amplamente discutida no âmbito da 229 
Faculdade de Farmácia e aprovada pela Congregação da Unidade, destacando que a 230 
proposta não prevê a adoção do regime de quarenta horas semanais de trabalho, em tempo 231 
integral, sem Dedicação Exclusiva, por não ter sido considerada uma opção satisfatória. A 232 
seguir, não havendo outras manifestações, o Sr. Presidente, com a anuência do Plenário, 233 
colocou em votação a proposta de Matriz de Regime de Trabalho aprovada pela 234 
Congregação da Faculdade de Farmácia, para o período de 2016 a 2021, com as seguintes 235 
proporções: 90% dos docentes em regime de Dedicação Exclusiva (DE); 10% dos docentes 236 
em regime de 20 horas semanais (T-20); 0% dos docentes em regime de 40 horas semanais 237 
(T-40). Houve aprovação do Plenário, tendo sido apurada uma abstenção na votação. 238 
6. Recurso contra decisão da Câmara de Pós-Graduação, relativo a pedido de 239 
reconhecimento do Título de Mestre em Educação expedido pela Universidad de 240 
Matanzas-Cuba, de interesse de Eduardo Lucas Sena (Processo no 23072.027760/2013-241 
49) - O Sr. Presidente comentou que o CEPE, na reunião de 22 de março de 2016, apreciou 242 
o recurso do interessado, oportunidade em que foram suscitadas dúvidas quanto à 243 
excelência da Instituição de Ensino outorgante do diploma, razão pela qual decidiu baixar 244 
o referido processo em diligência junto ao Programa de Pós-Graduação em Educação: 245 
Conhecimento e Inclusão Social da UFMG, para juntada aos autos de documentação 246 
comprobatória que justifique o indeferimento do pedido de reconhecimento do referido 247 
título, sob a alegação de inexistência de evidências de desenvolvimento de atividades de 248 
pesquisa estáveis e duradouras, na área de conhecimento em questão. O Sr. Presidente 249 
informou que, após ter sido cumprida a diligência, mediante uma nova avaliação 250 
acadêmica, o processo foi encaminhado à relatoria, para exame e emissão de Parecer. 251 
Acrescentou que foi distribuído aos Conselheiros o Parecer da Relatora, Professora 252 
Walderez Ornelas Dutra (ANEXO AA), a qual justificou sua ausência à sessão. O Pró-253 
Reitor Adjunto de Pós-Graduação, Professor Humberto Osório Stumpf, comentou que o 254 
Conselho Nacional de Educação, mediante a Resolução no 3, de 22 de junho de 2016, 255 
alterou as normas referentes à revalidação de diplomas de cursos de graduação e ao 256 
reconhecimento de diplomas de pós-graduação stricto sensu (Mestrado e Doutorado), 257 
expedidos por estabelecimentos estrangeiros de ensino superior. O Sr. Presidente colocou o 258 
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assunto em discussão e, após breves considerações, com a anuência do Plenário, submeteu 259 
a votação o Parecer da Relatora, cujo voto é pelo indeferimento do recurso. O documento 260 
foi aprovado  por unanimidade pelo Plenário. 7. Recurso contra decisão da Câmara de 261 
Pós-Graduação, relativo a pedido de reconhecimento do Título de Máster 262 
Universitario en Dirección de Empresas, expedido pela Universidad de Santiago de 263 
Compostela/Espanha, de interesse de Belén Yamila González de Léon (Processo 264 
no 23072.034819/2015-17) - Foi distribuído aos Conselheiros o Parecer da Relatora, 265 
Professora Adriana de França Drummond (ANEXO BB), a qual apresentou o assunto ao 266 
Plenário. Após breves considerações, o Sr. Presidente submeteu a votação o Parecer da 267 
Relatora, que conclui pelo indeferimento do recurso. O documento foi aprovado por 268 
unanimidade pelo Plenário. PALAVRA LIVRE -  O Professor Ricardo Hallal Fakury, 269 
após comentar que participa de sua última reunião como membro do CEPE, em virtude do 270 
término de seu mandato em 26 de agosto de 2016, apresentou suas despedidas aos 271 
Conselheiros, agradeceu a todos pela convivência de seis anos no Colegiado, 272 
representando a Escola de Engenharia, e destacou sua satisfação por integrar o CEPE, 273 
declarando ter sido uma experiência gratificante e inesquecível. Seguiram-se aplausos do 274 
Plenário. O Sr. Presidente agradeceu ao Professor Ricardo Hallal Fakury por seus 275 
ensinamentos, por sua contribuição ao CEPE e à Câmara de Pós-Graduação em particular, 276 
e à UFMG em geral. O Professor Hélio Anderson Duarte igualmente declarou que se 277 
despede do Colegiado, uma vez que, em 24 de agosto de 2016, expira seu mandato como 278 
representante do Instituto de Ciências Exatas. A seguir, agradeceu aos Conselheiros pelo 279 
aprendizado e pela oportunidade de conhecer melhor a Universidade, parabenizando o 280 
Reitor e a Vice-Reitora pela condução dos trabalhos. Seguiram-se aplausos. O 281 
Sr. Presidente agradeceu ao Professor Hélio Anderson Duarte pela colaboração prestada ao 282 
CEPE e pela participação nas Câmaras de Pesquisa e de Pós-Graduação. A Professora 283 
Adriana Maria Valladão Novais Van Petten igualmente formulou suas despedidas aos 284 
Conselheiros, informando que participa de sua última reunião como integrante do CEPE, 285 
uma vez que, em 05 de setembro de 2016, termina seu mandato como representante dos 286 
Coordenadores de Cursos de Pós-Graduação. Considerou ter sido um privilégio participar 287 
do CEPE e da Câmara de Pós-Graduação, agradecendo a todos pela oportunidade de 288 
convivência e de aprendizado. Seguiram-se aplausos do Plenário. O Professor Humberto 289 
Osório Stumpf agradeceu à Professora Adriana Valladão pela contribuição prestada à 290 
Câmara de Pós-Graduação. Em seguida, o Sr. Presidente igualmente formulou-lhe 291 
agradecimentos por sua atuação no CEPE e na Câmara de Pós-Graduação, tecendo-lhe 292 
elogios ao engajamento e à conduta institucionais. Seguiram-se aplausos do Plenário. A 293 
Professora Júlia Maria de Andrade, após comentar que foi reeleita pelos Coordenadores de 294 
Extensão, para representá-los no CEPE, agradeceu a todos pela confiança e pela nova 295 
oportunidade de continuar aprendendo e contribuindo com a UFMG. A Professora Janice 296 
Henriques da Silva Amaral manifestou sua satisfação por ter sido eleita pelos 297 
Coordenadores de Extensão para representá-los junto ao CEPE, e declarou que se 298 
empenhará em retribuir-lhes a confiança. A Professora Rosângela Helena Loschi solicitou 299 
informações sobre o processo de coleta de dados relativos à produção científica 2015/2016, 300 
que são utilizados, entre outros, para definir a alocação de vagas docentes. Observou que a 301 
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defasagem na atualização dos dados tem implicações negativas na análise comparativa 302 
entre os índices apresentados pela UFMG e por outras Universidades. A Professora 303 
Mônica Maria Diniz Leão informou que os dados de produção científica da UFMG do ano 304 
de 2015 já foram apurados e estão sendo consolidados. Não havendo outras manifestações, 305 
o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão, da qual eu, Consuelo 306 
Dourado Dupin, Coordenadora da Secretaria dos Órgãos de Deliberação Superior, lavrei a 307 
presente ata, que assino. 308 

8 



UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 
 

CONTINUAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE 
ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO, REALIZADA EM 09 DE AGOSTO DE 2016 
(No 335) 

9 



UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 
 

CONTINUAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE 
ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO, REALIZADA EM 09 DE AGOSTO DE 2016 
(No 335) 

10 


