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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO 

REALIZADA EM 17 DE NOVEMBRO DE 2016 

Aos dezessete dias do mês de novembro de dois mil e dezesseis, às quatorze horas, reuniu-3 

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

mediante prévia convocação individual, o Conselho Universitário da Universidade Federal 5 

de Minas Gerais, sob a Presidência do Magnífico Reitor, Professor Jaime Arturo Ramírez, 6 

com a presença dos seguintes Conselheiros: Professores Sandra Regina Goulart Almeida 7 

(Vice-Reitora); Maurício José Laguardia Campomori (Diretor) e Silke Kapp 8 

(representante), pela Escola de Arquitetura; Maria Beatriz Braga Mendonça (Diretora) e 9 

Juliana Amélia Paes Azoubel (representante suplente), pela Escola de Belas-Artes; 10 

Leonardo David Tuffi Santos (Diretor), pelo Instituto de Ciências Agrárias; Andréa Mara 11 

Macedo (Diretora) e Paulina Maria Maia Barbosa (representante), pelo Instituto de 12 

Ciências Biológicas; Paula de Miranda Ribeiro (Diretora) e Simone Wajnman 13 

(representante suplente), pela Faculdade de Ciências Econômicas; Antônio Flávio de 14 

Carvalho Alcântara (Diretor) e Carlos Henrique Monken (representante suplente), pelo 15 

Instituto de Ciências Exatas; Adalson de Oliveira Nascimento (Vice-Diretor) e Cíntia de 16 

Azevedo Lourenço (representante), pela Escola de Ciência da Informação; Fernando 17 

Gonzaga Jayme (Diretor) e Luís Augusto Sanzo Brodt (representante suplente), pela 18 

Faculdade de Direito; Juliane Corrêa (Diretora) e Maria Isabel Antunes Rocha 19 

(representante), pela Faculdade de Educação; Sérgio Teixeira da Fonseca (Diretor) e 20 

Gustavo Pereira Côrtes (representante), pela Escola de Educação Física, Fisioterapia e 21 

Terapia Ocupacional; Eliane Palhares Guimarães (Diretora), pela Escola de Enfermagem; 22 

Alessandro Fernandes Moreira (Diretor) e Carlos Barreira Martinez (representante 23 

suplente), pela Escola de Engenharia; Gerson Antônio Pianetti (Diretor) e Maria Beatriz de 24 

Abreu Glória (representante suplente), pela Faculdade de Farmácia; Orestes Diniz Neto 25 

(Diretor) e Regina Horta Duarte (representante), pela Faculdade de Filosofia e Ciências 26 

Humanas; Maria Márcia Magela Machado (Diretora) e Luiz Guilherme Knauer 27 

(representante), pelo Instituto de Geociências; Graciela Inés Ravetti de Gomez (Diretora) e 28 

Delaine Cafiero Bicalho (representante), pela Faculdade de Letras; Tarcizo Afonso Nunes 29 

(Diretor) e Alamanda Kfoury Pereira (representante), pela Faculdade de Medicina; Mônica 30 

Pedrosa de Pádua (Diretora) e Eduardo Campolina Vianna Loureiro (representante), pela 31 

Escola de Música; Henrique Pretti (Diretor) e Allyson Nogueira Moreira (representante), 32 

pela Faculdade de Odontologia; Sandra Gesteira Coelho (Vice-Diretora) e Afonso de 33 

Liguori Oliveira (representante), pela Escola de Veterinária; Tânia Margarida Lima Costa 34 

(Diretora), pela Escola de Educação Básica e Profissional; José Luiz Borges Horta, pela 35 

representação do corpo docente da área de Humanidades; Servidores Cristina del Papa, 36 

Wellington Marçal de Carvalho, Cleomar Poletto, Swraide Salgado Agripino, Eni da 37 

Conceição Rocha (representante suplente); Rejani Aparecida de Andrade Silva e Helder de 38 

Castro Bernardes Barbosa, pela representação do corpo técnico-administrativo em 39 

educação; Universitários Ana Clara Rocha Franco; João Vítor Leite Rodrigues; Hudson 40 

Ditherman Francisco Rosa (suplente); Diana Miranda Chaves; Débora de Araújo Costa; 41 

Ana Júlia Guedes Bonifácio; Marcela Nicolas Sá Soares; Nataniel Flávio do Nascimento 42 
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Pereira; Tilie Andrade Penna Magri e Júlia Gonçalves Bonifácio Leite, pela representação 43 

do corpo discente. Justificaram sua ausência à sessão os Conselheiros Maximiliano Soares 44 

Pinto, Flávia Sampaio Latini Velásquez e Luciana de Gouvêa Viana, tendo deixado 45 

também de comparecer o Conselheiro Marco Aurélio Romano Silva. Está sem 46 

preenchimento a representação do corpo docente da área de Ciências da Natureza. 47 

Havendo quorum regulamentar, o Sr. Presidente cumprimentou os Conselheiros e declarou 48 

abertos os trabalhos. Comunicações - Novos Conselheiros: a) A Congregação da 49 

Faculdade de Ciências Econômicas, na reunião realizada em 23 de setembro de 2016, 50 

elegeu como representantes da Unidade no Conselho Universitário as Professoras Mônica 51 

Viegas Andrade (efetiva) e Simone Wajnman (suplente), para cumprirem mandato a partir 52 

de 29 de setembro de 2016. b) A Congregação da Escola de Educação Física, Fisioterapia e 53 

Terapia Ocupacional, na reunião realizada em 03 de outubro de 2016, elegeu como 54 

representantes da Unidade no Conselho Universitário os Professores Gustavo Pereira 55 

Côrtes (efetivo) e Lygia Paccini Lustosa (suplente), para cumprirem mandato a partir de 08 56 

de outubro de 2016. c) A chapa Alvorada, vencedora das eleições para a nova Coordenação 57 

do Diretório Central dos Estudantes-DCE, apresentou ao Reitor a ata de sua posse, com o 58 

devido registro civil em cartório, datado de 26 de setembro de 2016, regularizando, 59 

portanto, sua situação junto ao Conselho Universitário. O DCE, mediante o Ofício                     60 

n
o
 03/2016, de 21 de outubro de 2016, indicou como representantes discentes no Conselho 61 

Universitário os seguintes Universitários, que passam a exercer o direito a voz e a voto: 62 

Ana Clara Rocha Franco, do Curso de Psicologia (efetiva) e Misley Alexandra Sabino 63 

Pereira, do Curso de Nutrição (suplente); João Vítor Leite Rodrigues, do Curso de Ciências 64 

Econômicas (efetivo) e Luisa de Oliveira Pereira, do Curso de Medicina (suplente); Clara 65 

Lino do Nascimento, do Curso de Aquacultura (efetiva) e Hudson Ditherman Francisco 66 

Rosa, Curso de Música (suplente); Diana Miranda Chaves, do Curso de Pedagogia 67 

(efetiva) e Vinícius Brener Brandão, do Curso de Ciências do Estado (suplente); Débora de 68 

Araújo Costa, do Curso de Direito (efetiva) e Beatriz Simas Teles Romano, do Curso de 69 

Direito (suplente); Ana Júlia Guedes Bonifácio, do Curso de Direito(efetiva) e Isabela 70 

Oliveira Mendes, do Curso de Ciências Econômicas (suplente); Marcela Nicolas Sá 71 

Soares, do Curso de Gestão Pública (efetiva) e Caio Ribeiro Soares Oliveira, do Curso de 72 

Ciências Biológicas (suplente); Júlia Gonçalves Bonifácio Leite, do Curso de Direito 73 

(efetiva) e Bruno Luiz Pereira, do Curso de Direito (suplente). Nataniel Flávio Nascimento 74 

Pereira, do Curso de Teatro (efetivo) e Luciléia de Oliveira Miranda, do Curso de Ciências 75 

Sociais (suplente); Tilie Andrade Penna Magri, do Curso de Artes Visuais (efetiva) e Luiza 76 

Lino do Nascimento, do Curso de Filosofia (suplente). - ORDEM DO DIA - Avaliação 77 

dos impactos decorrentes das manifestações na UFMG - O Sr. Presidente esclareceu 78 

que a reunião foi convocada, com pauta única, com a finalidade de avaliar a atual 79 

conjuntura da Universidade. Lembrou que o Conselho Universitário, na sessão de 14 de 80 

outubro de 2016, considerando o contexto do País e da UFMG, procedeu à análise dos 81 

possíveis impactos que, a partir de 2018, poderão ser gerados com a aprovação do Projeto 82 

de Emenda à Constituição-PEC, que limita o aumento dos gastos públicos por um período 83 

de vinte anos, e emitiu nota à comunidade manifestando seu posicionamento contrário às 84 
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mudanças no texto constitucional (PEC-241/2016, que tramitou na Câmara dos Deputados 85 

e PEC-55/2016, atualmente no âmbito do Senado Federal). Observou que a própria 86 

Instituição manifestou-se solidária ao movimento dos três segmentos que compõem a 87 

comunidade universitária, posicionando-se contra a PEC 241-55, cuja nota teve 88 

repercussão nacional. A seguir, o Sr. Presidente declarou sua convicção, compartilhada 89 

pela Vice-Reitora, Professora Sandra Regina Goulart Almeida, de que a UFMG, através do 90 

Conselho Universitário, cumpriu seu papel em defesa do País e, sobretudo, da própria 91 

Instituição. Ressaltou que o atual Reitorado sempre pautou a condução da Universidade no 92 

equilíbrio, no diálogo e no respeito à diversidade e às diferenças inerentes à Instituição e 93 

destacou a responsabilidade da gestão de conduzir a Universidade nesse momento, com o 94 

empenho na preservação do objetivo inicial da UFMG, de forma que eventuais conflitos 95 

internos não se sobreponham ao ponto central da discussão. Considerou ser 96 

responsabilidade de todos vencer o desafio de preservar a grandeza com que a UFMG 97 

entrou no processo e pediu a compreensão de todos nesse sentido. Em seguida, o Sr. 98 

Presidente fez breve relato sobre a atual situação das manifestações dos três segmentos da 99 

comunidade universitária da UFMG, informando que estão em greve tanto o corpo técnico-100 

administrativo em educação, desde 31 de outubro de 2016, como o corpo docente, a partir 101 

de 16 de novembro de 2016, e as manifestações discentes, denominadas “ocupações”, 102 

ocorrem em treze Unidades Acadêmicas, no Colégio Técnico e no Teatro Universitário, 103 

bem como nos Centros de Atividades Didáticas CAD I - Ciências Naturais e CAD II - 104 

Ciências Humanas, que repercutem no funcionamento das Unidades cujos prédios não 105 

estão ocupados. Destacou que a situação dos movimentos discentes na UFMG é diversa, 106 

não abrangente e não homogênea, tanto na forma como se deu e, sobretudo, na 107 

receptividade como o movimento se desenvolveu nas diversas Unidades. A seguir, o Sr. 108 

Presidente observou que o Reitorado sugere ao Plenário a discussão inicial dos seguintes 109 

aspectos: 1) reconhecimento dos movimentos docente, técnico-administrativo em educação 110 

e discente em defesa da educação pública e em repúdio à PEC 241-55; 2) não 111 

criminalização dos movimentos da comunidade universitária; 3) repúdio a toda e qualquer 112 

forma de violência; 4) criação de Comissão Especial com a finalidade de intermediar o 113 

diálogo, mediar situações conflituosas para soluções conjuntas, estabelecer os serviços 114 

emergenciais e as prioridades a serem atendidas; 5) deliberação, ao final das manifestações 115 

dos Conselheiros, sobre os encaminhamentos institucionais referentes ao Calendário 116 

Escolar da UFMG, que precisará ser refeito; 6) encaminhamento de mensagem para toda a 117 

comunidade universitária, sobretudo para o corpo discente, informando sobre a 118 

complementação da carga horária de cada disciplina ou atividades acadêmicas 119 

interrompidas em função das manifestações. Em seguida, o Sr. Presidente, após observar 120 

sobre a complexidade dos aspectos a serem discutidos, consultou o Plenário quanto a 121 

possibilidade de se fixar o tempo limite de três minutos para cada intervenção sobre o 122 

assunto, para que mais Conselheiros possam se manifestar, favorecer a objetividade e 123 

agilizar as eventuais decisões. Houve anuência do Plenário à referida limitação de tempo. 124 

A Universitária Marcela Nicolas Sá Soares pediu autorização do Plenário para que cinco 125 

discentes participem da presente sessão, com direito a voz, mas não a voto. O Sr. 126 



 
                 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 

 

 

 4 

Presidente, após comentar que foram realizadas duas reuniões com o segmento discente 127 

previamente à presente reunião, relatou que se posicionou contrário aos pedidos similares 128 

que lhe foram formulados pelo segmento dos servidores técnico-administrativos em 129 

educação e por alguns docentes. A seguir, submeteu a votação o pedido de participação de 130 

cinco discentes na reunião, como convidados. O Plenário negou o pedido, apurando-se na 131 

votação dezenove votos a favor, trinta e quatro contra e três abstenções. Seguiram-se 132 

relatos dos Diretores e Vice-Diretores sobre a situação de sua respectiva Unidade, os quais 133 

revelaram que os movimentos se desenvolvem de maneiras diversas nos locais onde 134 

ocorrem manifestações discentes de ocupação no que diz respeito, entre outros, aos 135 

seguintes aspectos: a) tempo de ocupação; b) acessibilidade aos prédios (liberado, com 136 

controle mediante a apresentação de identificação funcional, restrito ou vedado);                  137 

c) relacionamento dos manifestantes com a Direção; d) condições de funcionamento de 138 

atividades acadêmicas e administrativas, de realização de eventos e processos seletivos, de 139 

situação de contratos de estágio, bem como de prestação de serviços de cantina. O 140 

Conselheiro Carlos Barreira Martinez e Presidente do Sindicato dos Professores de 141 

Universidades Federais de Belo Horizonte e Montes Claros-APUBH informou as seguintes 142 

decisões do segmento docente: a) na Assembleia de 11 de novembro de 2016 - pela 143 

deflagração da greve parcial e temporária, com manutenção dos serviços essenciais, a 144 

partir de 16 de novembro, objetivando sinalizar a reprovação, pela categoria, da PEC 145 

55/2016; b) na Assembleia de 16 de novembro de 2016 - pela ratificação da deflagração da 146 

greve, por tempo determinado, condicionada à tramitação da PEC 55/2016 no âmbito do 147 

Senado Federal, pela emissão de moção de apoio às ocupações estudantis que ocorrem nas 148 

Unidades desde o dia 03 de novembro de 2016, e pelo encaminhamento de moção ao 149 

Conselho Universitário solicitando a suspensão do calendário acadêmico da instituição, 150 

mas com a manutenção dos serviços essenciais, em conformidade com a legislação. A 151 

Conselheira Cristina del Papa e Presidente do Sindicato dos Trabalhadores das Instituições 152 

Federais de Ensino-SINDIFES, prestou as seguintes informações: a) o segmento dos 153 

servidores técnico-administrativos em educação iniciou sua greve em 31 de outubro de 154 

2016; b) o Comando de Greve se reunirá amanhã para rediscutir os serviços essenciais que 155 

não serão paralisados durante a greve; c) os segmentos discente e técnico-administrativo 156 

em greve reivindicam a suspensão do Calendário Escolar da UFMG e o envio de 157 

mensagem aos docentes da Universidade comunicando-os sobre a impossibilidade de 158 

utilização da plataforma de aprendizagem a distância Moodle durante o período de greve, 159 

em substituição às atividades presenciais. Os representantes do corpo discente prestaram as 160 

seguintes informações: a) o movimento dos estudantes, iniciado em 19 de outubro de 2016, 161 

ocorre mediante a ocupação de espaços, denominado “Ocupa Tudo UFMG”, que compõe 162 

uma rede nacional, e é considerada pelo segmento discente uma nova, legítima e 163 

democrática ferramenta de luta e resistência; b) os estudantes manifestam-se contra a 164 

precarização da educação, da saúde e demais direitos sociais, em prol de educação pública 165 

de qualidade e contra toda forma de violência, incluindo depredação de patrimônio, 166 

atitudes fascistas, sexistas, xenofóbicas, homofóbicas e racistas; c) o segmento discente 167 

reconhece como legítimas suas manifestações e repudia atitudes de repressão e de 168 
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criminalização do movimento. Após longa discussão em Plenário, o Sr. Presidente sugeriu 169 

a emissão de nota pública do Conselho Universitário, cujo texto contemple os pontos 170 

consensuais discutidos em Plenário, quais sejam: 1) Reconhecimento do direito de 171 

manifestação dos movimentos docente, técnico e administrativo e discente, e de 172 

solidariedade com as razões das manifestações em prol da educação pública e da saúde e 173 

contra a aprovação da PEC 241-55/2016 pelo Senado Federal, sobre a qual o Conselho 174 

Universitário já se manifestou em 14 de outubro de 2016. Seguiram-se aplausos do 175 

Plenário. 2) Repúdio a toda e qualquer forma de violação de direitos e a atos, isolados ou 176 

não, venham de onde vierem, que configurem violência, física ou moral ou dano ao 177 

patrimônio público. 3) Não criminalização dos movimentos da comunidade universitária. 178 

4) Criação de Comissão Especial com a finalidade de intermediar o diálogo, mediar 179 

situações conflituosas para a busca de soluções conjuntas, estabelecer os serviços 180 

emergenciais e as prioridades a serem atendidas. A esse respeito, o Sr. Presidente propôs 181 

que a referida Comissão seja integrada por dois Diretores de Unidade, dois representantes 182 

dos servidores técnico-administrativos em educação, dois representantes discentes e dois 183 

membros da Administração Central da Universidade. Houve anuência do Plenário. Em 184 

seguida, o Sr. Presidente sugeriu que o Conselho Universitário reitere os termos do art. 55 185 

do Regimento Geral da UFMG (em caso de interrupção de atividades, o Calendário 186 

Escolar da UFMG será refeito, de modo a garantir a complementação integral da carga 187 

horária estabelecida para cada disciplina ou atividade acadêmica, no período letivo), com 188 

consequente adiamento da data de fechamento dos diários de classe, e discussão, após o 189 

término dos movimentos, do calendário acadêmico relativo ao segundo período letivo de 190 

2016 para as Unidades cujas atividades foram interrompidas. A seguir, o Sr. Presidente 191 

colocou em votação as propostas relativas ao Calendário Escolar da UFMG, tendo sido 192 

apurado o seguinte resultado: a) reiterar o teor do art. 55 do texto regimental - trinta e 193 

quatro votos a favor; b) determinar a suspensão do Calendário Escolar - dezoito votos a 194 

favor. A Professora Regina Horta Duarte declarou seu voto, por acreditar que só cabe 195 

cumprir o disposto no Regimento Geral da UFMG. O Sr. Presidente argumentou a favor do 196 

envio de mensagem à comunidade informando: a) a suspensão da obrigatoriedade da 197 

apuração do controle eletrônico de frequência do corpo técnico-administrativo em 198 

educação, nos locais em que o acesso está inviabilizado, em decorrência do movimento de 199 

ocupação, até que haja a liberação; b) a garantia ao corpo discente de que o segundo 200 

período letivo de 2016 não será perdido e que o Calendário Escolar da UFMG será refeito, 201 

conforme estabelece o art. 55 do Regimento Geral da UFMG. Houve anuência do Plenário. 202 

A Universitária Débora de Araújo Costa propôs que seja resguardado o direito do 203 

estudante de participar das ocupações e não sofrer prejuízo acadêmico ou ser reprovado em 204 

função de frequência. O Sr. Presidente destacou que os movimentos não serão 205 

criminalizados, destacando que os estudantes que estiverem participando das 206 

manifestações não serão prejudicados pela não frequência em disciplinas, e que no 207 

calendário a ser refeito haverá a reabertura de prazos para pedidos de trancamento de 208 

matrícula. Em seguida, ponderou a favor de que questões pontuais sejam resolvidas pela 209 

Comissão Especial. No que diz respeito à utilização do Moodle, como ferramenta em 210 
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substituição às atividades acadêmicas presenciais, o Sr. Presidente sugeriu que a Pró-211 

Reitoria de Graduação emita comunicado aos docentes prestando esclarecimentos sobre a 212 

questão. Houve concordância do Plenário. Seguiram-se aplausos dos Conselheiros. A 213 

seguir, não havendo outras manifestações, o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos e 214 

encerrou a sessão da qual, eu, Consuelo Dourado Dupin, Coordenadora da Secretaria dos 215 

Órgãos de Deliberação Superior, lavrei a presente ata, que assino. 216 
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