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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO 

REALIZADA EM 30 DE AGOSTO DE 2016 

Aos trinta 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 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; Cristiano Gurgel Bickel (Vice-Diretor) e Magali Melleu Sehn (representante), 9 

pela Escola de Belas-Artes; Leonardo David Tuffi Santos (Diretor) e Maximiliano Soares 10 

Pinto (representante), pelo Instituto de Ciências Agrárias; Andréa Mara Macedo (Diretora), 11 

pelo Instituto de Ciências Biológicas; Paula de Miranda Ribeiro (Diretora), pela Faculdade 12 

de Ciências Econômicas; Antônio Flávio de Carvalho Alcântara (Diretor), pelo Instituto de 13 

Ciências Exatas; Carlos Alberto Ávila Araújo (Diretor) e Cíntia de Azevedo Lourenço 14 

(representante), pela Escola de Ciência da Informação; Fernando Gonzaga Jayme (Diretor),  15 

e Alexandre Travessoni Gomes Trivisonno (representante), pela Faculdade de Direito; 16 

Juliane Corrêa (Diretora) e Maria Isabel Antunes Rocha (representante), pela Faculdade de 17 

Educação; Sérgio Teixeira da Fonseca (Diretor) e Kátia Lúcia Moreira Lemos 18 

(representante), pela Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional; 19 

Eliane Marina Palhares Guimarães (Diretora) e Flávia Sampaio Latini Velásquez 20 

(representante), pela Escola de Enfermagem; Alessandro Fernandes Moreira (Diretor) e 21 

Danilo Amaral (representante), pela Escola de Engenharia; Gerson Antônio Pianetti 22 

(Diretor) e Ana Paula Salles Moura Fernandes (representante), pela Faculdade de 23 

Farmácia; Bruno Pinheiro Wanderley Reis (Vice-Diretor), pela Faculdade de Filosofia e 24 

Ciências Humanas; Vilma Lúcia Macagnan Carvalho (Vice-Diretora), pelo Instituto de 25 

Geociências; Graciela Inés Ravetti de Gomez (Diretora) e Delaine Cafiero Bicalho 26 

(representante), pela Faculdade de Letras; Tarcizo Afonso Nunes (Diretor) e Alamanda 27 

Kfoury Pereira (representante), pela Faculdade de Medicina; Mônica Pedrosa de Pádua 28 

(Diretora), pela Escola de Música; Henrique Pretti (Diretor) e Ricardo Alves de Mesquita 29 

(representante suplente), pela Faculdade de Odontologia; Renato de Lima Santos (Diretor) 30 

e Afonso de Liguori Oliveira (representante), pela Escola de Veterinária; José Luiz Borges 31 

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

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

Servidores Cristina del Papa, Wellington Marçal de Carvalho, Cleomar Poletto, Swraide 34 

Salgado Agripino, Eni da Conceição Rocha (suplente), Rejani Aparecida de Andrade Silva 35 

e Helder de Castro Bernardes Barbosa, pela representação do corpo técnico-administrativo 36 

em educação. Justificaram sua ausência à sessão os Conselheiros Paulina Maria Maia 37 
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Barbosa, José Marcos Silva Nogueira, Regina Horta Duarte, Luiz Guilherme Knauer, 38 

Luciana de Gouvêa Viana e Tânia Margarida Lima Costa, tendo deixado também de 39 

comparecer os Conselheiros Cássio Maldonado Turra e Eduardo Campolina Vianna 40 

Loureiro. Estão sem preenchimento a representação do corpo docente da área de Ciências 41 

da Natureza e as dez representações do corpo discente. Participaram da sessão com a 42 

anuência do Plenário, como convidados, com direito a voz, mas não a voto, os 43 

Universitários Ana Clara Rocha Franco, Clara Lino do Nascimento, Marcela Nicolas Sá 44 

Soares, Tilie Andrade Penna Magri e Júlia Gonçalves Bonifácio Leite. Havendo quorum 45 

regulamentar, o Sr. Presidente cumprimentou os Conselheiros e declarou abertos os 46 

trabalhos. EXPEDIENTE - Comunicações - Novos Conselheiros: a) A Congregação da 47 

Faculdade de Medicina, em reunião realizada dia 29 de junho de 2016, indicou como 48 

representantes da Unidade no Conselho Universitário os Professores Alamanda Kfoury 49 

Pereira (efetiva) e Manoel Otávio da Costa Rocha (suplente). b) A Congregação da 50 

Faculdade de Direito, em 07 de julho de 2016, elegeu como representantes da Unidade no 51 

Conselho Universitário os Professores Alexandre Travessoni Gomes Trivisonno (efetivo) e 52 

Luís Augusto Sanzo Brodt (suplente). c) A Congregação da Faculdade de Letras, em 53 

reunião ocorrida dia 26 de agosto de 2016, elegeu, como representantes da Unidade no 54 

Conselho Universitário, as Professoras Delaine Cafiero Bicalho (efetiva) e Adriana Silvina 55 

Pagano (suplente). O Sr. Presidente deu boas-vindas aos novos Conselheiros. Atas - Foram 56 

distribuídas aos Conselheiros as atas das reuniões do Colegiado realizadas nos dias 03 de 57 

maio e 28 de junho de 2016. O Sr. Presidente observou estar pendente de aprovação a ata 58 

da sessão de 03 de maio de 2016, uma vez que foi solicitada pela Conselheira Cristina del 59 

Papa a inclusão de registro de fato ocorrido durante a citada sessão, cujo teor, que 60 

apresentou por escrito para inserção na ata, foi repassado, para verificação, ao Conselheiro 61 

citado no texto, Professor Frederico de Paula Tofani, o qual, por sua vez, procedeu à leitura 62 

de documento de sua autoria e solicitou seu registro na referida ata. Não havendo 63 

manifestações, o Sr. Presidente, com a anuência do Plenário, colocou em votação a ata da 64 

reunião de 03 de maio de 2016, contemplando a inserção de ambos os textos. O documento 65 

foi aprovado. Houve dez abstenções, com a declaração coletiva de voto apresentada pelos 66 

representantes dos servidores técnico-administrativos em educação, os quais solicitaram ao 67 

Sr. Presidente o acesso ao áudio da reunião em questão, com a finalidade de auxiliar na 68 

elaboração do texto da declaração de voto a ser registrado na ata da presente sessão 69 

(ANEXO A). Houve aquiescência do Sr. Presidente, o qual, em seguida, colocou em 70 

discussão a ata da reunião de 28 de junho de 2016. A Professora Andréa Mara Macedo 71 

observou lapso de digitação na palavra “programada”, na linha 266. Não havendo outras 72 

manifestações, o Sr. Presidente submeteu a votação a ata da sessão de 28 de junho de 2016, 73 

com a correção apontada. O documento foi aprovado, apurando-se cinco abstenções na 74 
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votação. Informes - a) Será realizada no Auditório da Escola de Arquitetura, às 19h30min 75 

do dia 1
o
 de setembro de 2016, a cerimônia de posse dos Professores Maurício José 76 

Laguardia Campomori e Rita de Cássia Lucena Velloso, respectivamente nos cargos de 77 

Diretor e Vice-Diretora da Escola de Arquitetura. b) Será realizada às 19 horas do dia 02 78 

de setembro, no Auditório Professor Aluísio Pimenta, a sessão solene da Congregação da 79 

Faculdade de Farmácia, para outorga do título de Professora Emérita à docente Edna Maria 80 

Alvarez Leite, em merecida e justa homenagem em reconhecimento à sua brilhante carreira 81 

e a seu comprometimento institucional. c) Continua pendente a situação da representação 82 

do corpo discente nos órgãos colegiados superiores da Universidade, uma vez que não 83 

houve o registro civil, em cartório, da ata de posse da nova diretoria, escolhida nas eleições 84 

realizadas em 1
o
 e 2 de junho de 2016, condição prevista no Regimento Geral da UFMG, 85 

para que a Entidade possa indicar os representantes estudantis no Conselho Universitário. 86 

A seguir, o Sr. Presidente submeteu à apreciação do Plenário o pedido apresentado pela 87 

Entidade, no sentido de que os seguintes representantes discentes possam participar da 88 

presente sessão, com direito a voz, mas não a voto: Ana Clara Rocha Franco, Clara Lino 89 

do Nascimento, Marcela Nicolas Sá Soares, Tilie Andrade Penna Magri e Júlia Gonçalves 90 

Bonifácio Leite. Não havendo objeção, os citados universitários passaram a participar da 91 

sessão, como convidados. Em seguida, o Sr. Presidente propôs o encaminhamento de voto 92 

de pesar à família do Professor Rodrigo Ferreira Simões, do Departamento de Ciências 93 

Econômicas, por seu falecimento ocorrido em 19 de agosto de 2016, ressaltando a 94 

relevante contribuição que prestou não só à Faculdade de Ciências Econômicas e ao Centro 95 

de Desenvolvimento e Planejamento Regional da UFMG (CEDEPLAR), Órgão 96 

Complementar da Unidade, do qual era Vice-Diretor, mas também às áreas de economia 97 

regional, urbana e planejamento urbano. Houve aprovação unânime do Plenário à proposta. 98 

O Sr. Presidente formulou proposta de envio de voto de pesar do Conselho Universitário à 99 

família do Professor Marcelo Pimenta Marques, por seu falecimento em 03 de agosto de 100 

2016. Comentou que o mencionado docente, vinculado ao Departamento de Filosofia e ao 101 

Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, 102 

deixa significativa contribuição à sua área de atuação, destacando sua brilhante trajetória 103 

na Instituição, não só na docência, mas também no desenvolvimento de atividades de 104 

ensino, pesquisa e administração. Houve aprovação unânime do Plenário. A Servidora 105 

Cristina del Papa formulou proposta de discussão e manifestação do Conselho 106 

Universitário sobre as medidas anunciadas pelo Governo, danosas aos trabalhadores 107 

brasileiros, ao serviço público em geral, à educação e à saúde, e, em especial contra o 108 

Projeto de Emenda Constitucional n
o
 241/2016 (PEC-241), apresentado pelo Poder 109 

Executivo ao Congresso Nacional, o qual prevê a instituição de um novo regime fiscal, 110 

estabelecendo outro teto para o gasto público e congelamento pelo período de vinte anos, 111 
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com implicações negativas tanto para os investimentos federais, nas áreas da Educação e 112 

da Saúde, como para os direitos sociais dos trabalhadores. O Sr. Presidente, após declarar 113 

seu respeito à natureza da matéria, ponderou no sentido de que lhe seja encaminhada 114 

proposta fundamentada de texto para inserção do assunto na pauta da próxima reunião. 115 

ORDEM DO DIA - 1
a
 parte - Sessão especial (Quorum de deliberação: maioria absoluta 116 

dos membros do Conselho Universitário, representando hoje 27 votos) - Ampliação do 117 

prazo estabelecido no art. 152 do Regimento Geral da UFMG, para a aprovação, 118 

pelos Órgãos Colegiados Superiores da Universidade, de Resoluções e normas 119 

atualizadas à luz do texto regimental: reedição da Resolução Complementar do 120 

Conselho Universitário n
o
 01/2014, de 27 de maio de 2014 (Aprovação ad referendum 121 

do Conselho Universitário) - O Sr. Presidente destacou que o § 1
o
 do artigo 152 do 122 

Regimento Geral da UFMG em vigor convalidou em caráter provisório, até a aprovação 123 

pelos órgãos colegiados pertinentes, todas as disposições contidas nas Resoluções e normas 124 

vigentes na UFMG, inclusive as expressas no Regimento Geral da Universidade publicado 125 

no Diário Oficial da União em 30 de julho de 1990, desde que não conflitem com o atual 126 

Regimento. Acrescentou que o prazo de até cento e oitenta dias inicialmente fixado para a 127 

aprovação das Resoluções Complementares previstas no Regimento Geral já foi algumas 128 

vezes adiado pelo Conselho Universitário, da última vez em 27 de maio de 2014, ocasião em 129 

que foi gerada a Resolução Complementar n
o
 01/2014, definindo para 30 de julho de 2016 a 130 

data limite. A seguir, informou que foi distribuída aos Conselheiros a Resolução 131 

Complementar n
o
 01/2016, de 14 de julho de 2016 (ANEXO B), aprovada ad referendum do 132 

Conselho Universitário, estendendo o prazo para 30 de julho de 2018, considerando estar em 133 

curso o processo de estudo e elaboração de anteprojetos de várias resoluções previstas no 134 

texto regimental, relativas às matérias listadas no documento distribuído aos Conselheiros 135 

(ANEXO C). O Sr. Presidente colocou a seguir o assunto em discussão e, após destacar que 136 

as alterações do texto regimental exigem o voto da maioria absoluta dos membros do 137 

Conselho Universitário, em sessão especialmente convocada para esse fim, submeteu a 138 

votação sua aprovação da matéria ad referendum do Colegiado, depois de obter a anuência 139 

dos Conselheiros. Houve aprovação pelo Plenário, apurando-se, no total de quarenta e cinco 140 

votantes, quatro abstenções. O Sr. Presidente encerrou a sessão especial. O Sr. Presidente 141 

encerrou a sessão especial e declarou o início da sessão comum. 2
a
 parte - Sessão comum - 142 

1. Autorização ao Reitor para afastamento do País, no período de 03 a 07 de setembro 143 

de 2016 (Aprovação ad referendum do Conselho Universitário) - O Sr. Presidente 144 

passou a palavra à Vice-Reitora, Professora Sandra Regina Goulart Almeida, a qual 145 

informou ter sido distribuído aos Conselheiros o Ofício UFMG/GR n
o
 795/2016, de 146 

11/08/2016 (ANEXO D), mediante o qual o Reitor solicita seu afastamento do País, no 147 

período de 07 a 14 de setembro de 2016, para participar de reunião da Associação de 148 
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Universidades do Grupo Montevidéu (AUGM), em Montevidéu, no Uruguai. Submeteu a 149 

seguir o assunto à apreciação do Plenário, após esclarecer que aprovou o referido 150 

afastamento ad referendum do Colegiado. Em seguida, não havendo manifestações, 151 

colocou em votação sua aprovação, a qual foi homologada por unanimidade. 2. Indicação 152 

do Auditor-Geral da UFMG (Regime de urgência) - O Sr. Presidente observou que, 153 

conforme disposto no art. 3
o
 da Resolução do Conselho Universitário n

o
 02/2006, de 08 de 154 

junho de 2006, que estabelece o Regimento Interno da Auditoria-Geral da Universidade, 155 

compete ao Presidente do Conselho Universitário indicar o Auditor-Geral da UFMG, entre 156 

profissionais com formação superior, legalmente habilitados e registrados no Conselho 157 

Regional de Contabilidade, cuja escolha será submetida à aprovação do referido 158 

Colegiado. Informou que foi distribuído aos Conselheiros o Ofício do Gabinete n
o
 159 

869/2016 (ANEXO E), mediante o qual indica para assumir o cargo de Auditor-Geral da 160 

Universidade, a partir de 1
o
 de setembro de 2016, a Auditora Terezinha Vitória de Freitas 161 

Silva, cujo currículo foi igualmente disponibilizado. Em seguida, solicitou registro em ata 162 

de seus agradecimentos ao Auditor Marcos Eustáquio de Oliveira Murta pelos serviços 163 

prestados à Universidade nos quatorze anos em que esteve à frente da Auditoria-Geral. 164 

Esclareceu que a indicação da Auditora Terezinha Vitória de Freitas Silva para ocupar o 165 

cargo motivou-se pelo intento de reestruturar o serviço de auditoria da UFMG, tanto 166 

interna como externamente em uma perspectiva de trabalho integrado, em equipe, 167 

desempenhando função mais educativa do que punitiva. Após destacar que vem 168 

acompanhando, juntamente com a Vice-Reitora, Professora Sandra Regina Goulart 169 

Almeida, o trabalho desenvolvido na UFMG pela Auditora Terezinha Vitória de Freitas 170 

Silva, cujo ingresso ocorreu em 2010, ressaltou que a indicada, além de possuir uma sólida 171 

formação e preencher os requisitos necessários à obtenção de êxito no exercício do cargo, 172 

encontra-se em um estágio de sua carreira propício a aceitar desafios dessa relevância. A 173 

seguir, o Sr. Presidente submeteu à apreciação do Plenário sua indicação. O Professor 174 

Renato de Lima Santos solicitou registro do reconhecimento dos membros da Comissão de 175 

Orçamento e Contas do Conselho Universitário e do Conselho de Curadores da UFMG, 176 

cuja presidência exerce, do apoio prestado pelo Auditor Marcos Eustáquio de Oliveira 177 

Murta, tecendo-lhe elogios à competência e à qualidade do trabalho por ele desenvolvido. 178 

A seguir, desejou sucesso à nova gestão da Auditoria-Geral da Universidade. Não havendo 179 

outras manifestações, o Sr. Presidente, com a anuência do Plenário, colocou em votação a 180 

indicação da Auditora Terezinha Vitória de Freitas Silva para o cargo de Auditora-Geral da 181 

UFMG. Houve aprovação unânime do Plenário. 3. Proposta de criação do Laboratório 182 

de Aquacultura (LAQUA), como Órgão Complementar da Escola de Veterinária 183 

(Quorum de deliberação: maioria absoluta dos membros) - Foi distribuído aos 184 

Conselheiros o Parecer n
o
 16/2016 da Comissão de Legislação (ANEXO F). O Servidor 185 
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Técnico-Administrativo em Educação Helder de Castro Bernardes Barbosa solicitou vistas 186 

da documentação. 4. Processo Administrativo Disciplinar para apurar denúncia de 187 

plágio em dissertação de Mestrado defendida em 2011 por Patrícia Campos Luce, 188 

junto ao Curso de Mestrado em Lazer da Escola de Educação Física, Fisioterapia e 189 

Terapia Ocupacional (Processos n
o
 23072.040654/2011-99 e n

o
 23072.007601/2013-28) - 190 

O Sr. Presidente, após informar que foi distribuído aos Conselheiros o Parecer n
o
 15/2016 191 

da Comissão de Legislação (ANEXO G), passou a palavra ao Relator da matéria, Professor 192 

Fernando Gonzaga Jayme, que expôs o assunto ao Plenário. Seguiram-se manifestações 193 

sobre a prática do plágio em trabalhos acadêmicos, tendo sido abordados, entre outros, os 194 

seguintes aspectos: a) utilização de mecanismos que possam evitar a apropriação de ideias 195 

e de trabalho alheio, sem menção ao autor; b) garantia de investigação em caso de suspeita 196 

de plágio e aplicação de medidas corretivas e punitivas, se comprovada a má conduta do 197 

autor; c) responsabilização legal única e exclusivamente do autor de dissertações e teses, 198 

em caso de plágio, conforme a Lei n
o
 9.610/1998, referente a direitos autorais; d) 199 

descaracterização do trabalho de orientação de dissertações e teses como coautoria; e) 200 

adequado cuidado, por parte dos orientadores de pesquisadores em formação com a 201 

qualidade científica da produção e a observância das boas práticas acadêmicas e preceitos 202 

éticos, durante a elaboração de trabalhos acadêmicos; f) importância da conscientização da 203 

comunidade quanto à violação dos princípios de integridade científica, entre os quais o uso 204 

indevido da propriedade intelectual; g) ampliação da divulgação, também no âmbito da 205 

Graduação, do documento da Academia Brasileira de Ciências-ABC intitulado Rigor e 206 

integridade na condução da pesquisa científica - guia de recomendações de práticas 207 

responsáveis, disponível na Internet, na página da Pró-Reitoria de Pesquisa, o qual foi 208 

acolhido com pequenos ajustes pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão em 05 de 209 

novembro de 2013, como diretrizes a serem seguidas na UFMG, e tem sido entregue aos 210 

alunos de Mestrado e Doutorado, por ocasião do seu ingresso. A seguir, o Sr. Presidente, 211 

com a anuência do Plenário, colocou em votação o Parecer n
o
 15/2016 da Comissão de 212 

Legislação, que conclui pela anulação da defesa da dissertação apresentada por Patrícia 213 

Campos Luce e, em decorrência, pela cassação do título de Mestre em Lazer. O documento 214 

foi aprovado, apurando-se uma abstenção na votação. 5. Programa de Vagas 215 

Suplementares para Estudantes Indígenas na UFMG: Avaliação prevista na 216 

Resolução do Conselho Universitário n
o
 07/2009, de 09/06/2009, e proposta de torná-217 

lo permanente (Processo n
o
 23072.045026/2014-42) - O Sr. Presidente, após informar que 218 

foi distribuído aos Conselheiros o Parecer n
o
 17/2016 da Comissão de Legislação (ANEXO 219 

H), passou a palavra ao Relator da matéria, Professor Fernando Gonzaga Jayme, para 220 

apresentação do tema. Após breves considerações, o Sr. Presidente, com a anuência do 221 

Plenário, submeteu a votação o Parecer n
o
 17/2016 da Comissão de Legislação, que 222 
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conclui pela avaliação positiva do Programa de Acesso e Permanência de Estudantes 223 

Indígenas na UFMG, no período 2010/2013, e pela aprovação da proposta de torná-lo 224 

permanente, observando que a aprovação do referido Parecer implica a aprovação em 225 

bloco da proposta de Resolução, com as sugestões da Comissão de Legislação, sem 226 

prejuízo de destaques. O documento foi aprovado por unanimidade. A Vice-Reitora, 227 

Professora Sandra Regina Goulart Almeida, sugeriu a seguinte alteração na redação do 228 

inciso III do art. 3
o
: III - acesso aos programas de assistência estudantil da UFMG, 229 

observados os critérios estabelecidos pela Instituição. Houve anuência do Plenário à 230 

alteração. Seguiram-se aplausos. Foi gerada a Resolução n
o
 15/2016 (ANEXO I). 231 

6. Recomposição do Conselho Curador da Fundação Christiano Ottoni-FCO - O Sr. 232 

Presidente, depois de observar que o Conselho Curador da FCO é constituído por nove 233 

membros, cinco dos quais docentes em exercício indicados pelo Conselho Universitário da 234 

UFMG, para mandato de quatro anos, informou que há uma vaga deixada pelo Professor 235 

Lin Chih Cheng, por motivo de aposentadoria. A seguir, informou que foi distribuído aos 236 

Conselheiros o Ofício n
o
 803/2016 do Gabinete do Reitor (ANEXO J) indicando, para 237 

integrar o Conselho Curador da Fundação, o Professor Alexandre Queiroz Bracarense, 238 

lotado no Departamento de Engenharia Mecânica da Escola de Engenharia, cujo 239 

curriculum vitae foi disponibilizado aos Conselheiros, além do Estatuto da Fundação. A 240 

seguir, consultou o Plenário quanto a outras eventuais indicações. Não havendo 241 

manifestações, o Sr. Presidente, com a anuência dos Conselheiros, colocou em votação a 242 

indicação, que foi aprovada por unanimidade. 7. Atendimento, pela Fundação de Apoio 243 

ao Ensino, Pesquisa e Extensão-FEPE, ao disposto no inciso III do art. 1
o
 da 244 

Resolução do Conselho Universitário n
o
 10/2004, de 18/11/2004, que estabelece 245 

normas gerais para a contratação de Fundações de Apoio no âmbito da Instituição - 246 

O Sr. Presidente observou que a Resolução do Conselho Universitário n
o
 10/2004 247 

estabelece que os contratos entre a UFMG e as Fundações de Apoio só serão celebrados ou 248 

renovados, se a Fundação cumprir uma série de exigências, entre as quais a prevista no 249 

inciso III do art. 1
o
, de encaminhar ao Conselho Universitário, para apreciação, as 250 

demonstrações contábeis do exercício social encerrado em 31 de dezembro de cada ano, 251 

acompanhadas de parecer de auditoria independente, bem como o relatório anual de gestão 252 

do exercício correspondente, após a devida aprovação pelo órgão deliberativo superior da 253 

Fundação. Depois de informar que foi distribuído aos Conselheiros o Parecer n
o
 07/2016 254 

da Comissão de Orçamento e Contas (ANEXO K), o Sr. Presidente passou a palavra ao 255 

Relator da matéria, Professor Gerson Antônio Pianetti, que expôs o assunto ao Plenário. A 256 

Servidora Técnico-Administrativa em Educação Cristina del Papa solicitou vista da 257 

documentação. 8. Discussão sobre a Resolução do Conselho Universitário n
o
 10/1995, 258 

de 30 de novembro de 1995, que estabelece os critérios para a Prestação de Serviços 259 
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no âmbito da UFMG - O Sr. Presidente observou que foi distribuída aos Conselheiros a 260 

Resolução do Conselho Universitário n
o
 10/95, de 30/11/1995 (ANEXO L). Esclareceu, a 261 

seguir, que a inserção do assunto na pauta da presente reunião tem por objetivo dar início 262 

ao processo de discussão de possíveis mudanças na mencionada Resolução, editada há 263 

vinte e um anos, razão pela qual não mais contempla todas as atividades de extensão das 264 

Unidades. Em seguida, o Sr. Presidente fez breve síntese sobre o tema, conforme 265 

registrado no documento igualmente distribuído aos Conselheiros (ANEXO M), e propôs 266 

que o Plenário se manifeste sobre a matéria, apresentando sugestões alternativas para a 267 

construção de uma eventual proposta de reformulação da Resolução n
o
 10/95 e para a 268 

tramitação do assunto, previamente à deliberação do Conselho Universitário. Seguiram-se 269 

considerações sobre o tema, decidindo o Plenário pela instituição de comissão especial 270 

integrada por membros indicados pelo Reitorado, com a finalidade de propor uma 271 

metodologia de trabalho. 9. Recomposição das Comissões Permanentes do Conselho 272 

Universitário - O Sr. Presidente informou que foram distribuídas aos Conselheiros 273 

informações sobre as vagas a serem preenchidas nas Comissões (ANEXO N) e comentou 274 

que fica automaticamente adiada a indicação dos representantes discentes para compor 275 

todas as Comissões Permanentes, em virtude da pendência na regularização da situação do 276 

DCE. A seguir, submeteu o assunto à apreciação do Plenário, que decidiu por 277 

unanimidade: a) reconduzir os Professores Andréa Mara Macedo e Alexandre Travessoni 278 

Gomes Trivisonno para a Comissão de Recursos; o Professor Renato de Lima Santos para 279 

a Comissão de Orçamento e Contas; os  Professores Antônio Flávio de Carvalho Alcântara 280 

e Alessandro Fernandes Moreira para a Comissão de Obras e Patrimônio; o Servidor 281 

Técnico-Administrativo em Educação Helder de Castro Bernardes Barbosa para a 282 

Comissão de Legislação; b) indicar o Professor Carlos Alberto Ávila Araújo para integrar a 283 

Comissão de Recursos; c) indicar o Professor Orestes Diniz Neto para a Comissão de 284 

Obras e Patrimônio. PALAVRA LIVRE - O Sr. Presidente reiterou o convite aos 285 

Conselheiros para participarem da cerimônia de abertura das comemorações dos 90 anos 286 

da UFMG, a realizar-se às 17 horas do dia 08 de setembro de 2016, na Sala das Sessões, 287 

ocasião em que serão lançados o hotsite dos 90 anos, com informações sobre a 288 

programação das festividades, o vídeo com referências a fatos da história da Instituição e o 289 

selo que irá ilustrar produtos informativos e de comunicação alusivos à programação para 290 

os próximos doze meses. Acrescentou que, na sequência, às 18 horas, ocorrerá, no Espaço 291 

Expositivo do prédio da Reitoria, a abertura da exposição organizada pela Diretoria de 292 

Ação Cultural (DAC), com a curadoria do Professor Fabrício José Fernandino, 293 

apresentando originais e reproduções, ampliadas em painéis, de vinte e um desenhos de 294 

Cândido Portinari, em torno do tema O engenhoso fidalgo D. Quixote de La Mancha, obra-295 

prima de Miguel de Cervantes, cada um dos quais com uma glosa poética de Carlos 296 
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Drummond de Andrade. A Vice-Reitora, Professora Sandra Regina Goulart Almeida, 297 

comentou que será feita homenagem ao doador do citado acervo, Professor e Historiador 298 

José Carlos Sebe Bom Meihy, o qual também doou à UFMG um raro exemplar da 299 

publicação D. Quixote: Cervantes, Portinari, Drummond, obra que inspirou a exposição D. 300 

Quixote – Portinari e Drummond: releituras de Cervantes, além de cadernos 301 

microfilmados da escritora Carolina Maria de Jesus, disponíveis para consulta no Acervo 302 

de Escritores Mineiros. A seguir, o Professor Fernando Gonzaga Jayme formulou proposta 303 

de encaminhamento de voto de pesar do Conselho Universitário à família do 304 

Desembargador e Professor aposentado da Faculdade de Direito Artur Alexandre Mafra, 305 

integrante do Conselho Universitário no período de 1984 a 1990, falecido hoje. A proposta 306 

foi aprovada por unanimidade pelo Plenário. A Servidora Cristina del Papa reportou-se à 307 

sua fala ocorrida no início da presente sessão e esclareceu ter sido sua intenção propor a 308 

manifestação do Conselho Universitário sobre o Projeto de Emenda Constitucional n
o
 309 

241/2016 (PEC-241). Comentou a seguir que foi entregue hoje aos Conselheiros carta 310 

elaborada pelo SINDIFES, com informações sobre alguns problemas relacionados a 311 

projetos anunciados pelo atual Governo Federal (ANEXO O), entre os quais o citado 312 

Projeto Constitucional, que, caso seja aprovado, causará o retrocesso de direitos 313 

trabalhistas constitucionalmente consagrados, com prejuízo especialmente ao serviço 314 

público, à educação e à saúde, uma vez que limita os gastos públicos por vinte anos, 315 

implicando também o congelamento salarial. O Sr. Presidente, após concordar com a 316 

avaliação de que a PEC-241, se aprovada, causará impacto devastador sobre todo o sistema 317 

federal, informou que haverá uma edição especial do Boletim da UFMG sobre a questão 318 

do ensino público gratuito, contemplando aspectos relacionados ao impacto da PEC-241. 319 

Acrescentou que, ao longo das comemorações dos 90 anos da UFMG, serão promovidos 320 

debates com a comunidade, com a finalidade de discutir a questão do ensino público 321 

gratuito. A Universitária Ana Clara Rocha Franco ponderou favoravelmente à colaboração 322 

do Diretório Central dos Estudantes na organização dos citados debates e na mencionada 323 

edição do Boletim da UFMG. O Sr. Presidente formulou convite nesse sentido. A seguir, o 324 

Servidor Técnico-Administrativo em Educação Cleomar Poletto louvou o Reitorado pelas 325 

iniciativas e ponderou favoravelmente à emissão, pelo Conselho Universitário, de moção 326 

de repúdio à PEC-241. A Professora Andréa Mara Macedo apoiou a proposta e comentou 327 

que a Congregação do ICB aprovou a emissão de nota de repúdio à PEC-241, tendo 328 

constituído comissão para elaborar o texto a ser brevemente divulgado. Em seguida, 329 

formulou convite aos Conselheiros para que participem, dia 05 de setembro de 2016, no 330 

horário do almoço, no saguão do prédio do Instituto de Ciências Biológicas, de evento 331 

comemorativo do dia do Biólogo (03/09), durante o qual será lançada a primeira coleção 332 

de souvenirs: ICB com Vida. O Professor Frederico de Paula Tófani, após manifestar seu 333 
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apoio à proposta de aprovação pelo Conselho Universitário de uma moção contrária à 334 

PEC- 241 e em defesa da Universidade pública, ratificou o convite aos Conselheiros para 335 

participarem de sua despedida do cargo de Diretor da Escola de Arquitetura e da cerimônia 336 

de posse dos Professores Maurício José Laguardia Campomori e Rita de Cássia Lucena 337 

Velloso, respectivamente nos cargos de Diretor e Vice-Diretora da Escola de Arquitetura, a 338 

realizar-se no Auditório da Unidade, às 19h30min do dia 1
o
 de setembro de 2016. O Sr. 339 

Presidente, após destacar que o Professor Frederico de Paula Tófani participa de sua última 340 

reunião do Conselho Universitário como Diretor da Escola de Arquitetura, agradeceu-lhe a 341 

contribuição à Universidade, em especial à Escola de Arquitetura, e formulou 342 

agradecimentos extensivos ao Vice-Diretor, Paulo Gustavo Von Krüger, pela colaboração 343 

prestada por ambos ao Conselho Universitário e às comissões de que participaram. A 344 

seguir, após acolher a proposta de emissão de texto relativo à PEC-241, sugeriu a 345 

elaboração de seu teor por um ou dois Conselheiros, a ser encaminhado por meio 346 

eletrônico aos demais membros do Conselho Universitário, para apreciação e 347 

manifestação, previamente à divulgação da redação final. A seguir, não havendo outras 348 

manifestações, o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão, da qual 349 

eu, Consuelo Dourado Dupin, Coordenadora da Secretaria dos Órgãos de Deliberação 350 

Superior, lavrei a presente ata, que dato e assino. 351 
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