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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO 

REALIZADA EM 13 DE DEZEMBRO DE 2016 

Aos treze dias do mês de dezembro 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 Magnífico Reitor, Professor Jaime Arturo Ramírez, com a 6 

presença dos seguintes Conselheiros: Professores Sandra Regina Goulart Almeida (Vice-7 

Reitora); Maurício José Laguardia Campomori (Diretor) e Jupira Gomes de Mendonça 8 

(representante suplente), pela Escola de Arquitetura; Cristiano Gurgel Bickel (Vice-9 

Diretor) e Juliana Amélia Paes Azoubel (representante suplente), pela Escola de Belas-10 

Artes; Leonardo David Tuffi Santos (Diretor) e Maximiliano Soares Pinto (representante), 11 

pelo Instituto de Ciências Agrárias; Andréa Mara Macedo (Diretora) e Maria Elena de 12 

Lima Perez Garcia (representante suplente), pelo Instituto de Ciências Biológicas; Paula de 13 

Miranda Ribeiro (Diretora) e Mônica Viegas Andrade (representante), pela Faculdade de 14 

Ciências Econômicas; Antônio Flávio de Carvalho Alcântara (Diretor) e José Marcos Silva 15 

Nogueira (representante), pelo Instituto de Ciências Exatas; Adalson de Oliveira 16 

Nascimento (Vice-Diretor) e Cíntia de Azevedo Lourenço (representante), pela Escola de 17 

Ciência da Informação; Aziz Tuffi Saliba (Vice-Diretor), pela Faculdade de Direito; 18 

Juliane Corrêa (Diretora) e Maria Isabel Antunes Rocha (representante), pela Faculdade de 19 

Educação; Herbert Ugrinowitsch (Vice-Diretor) e Gustavo Pereira Côrtes (representante), 20 

pela Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional; Eliane Palhares 21 

Guimarães (Diretora) e Flávia Sampaio Latini Velásquez (representante), pela Escola de 22 

Enfermagem; Cícero Murta Diniz Starling (Vice-Diretor) e Carlos Barreira Martinez 23 

(representante suplente), pela Escola de Engenharia; Leiliane Coelho André (Vice-24 

Diretora) e Maria Beatriz de Abreu Glória (representante suplente), pela Faculdade de 25 

Farmácia; Orestes Diniz Neto (Diretor) e Regina Horta Duarte (representante), pela 26 

Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas; Vilma Lúcia Macagnan Carvalho (Vice-27 

Diretora) e Luiz Guilherme Knauer (representante), pelo Instituto de Geociências; Graciela 28 

Inés Ravetti de Gomez (Diretora) e Delaine Cafiero Bicalho (representante), pela 29 

Faculdade de Letras; Tarcizo Afonso Nunes (Diretor) e Alamanda Kfoury Pereira 30 

(representante), pela Faculdade de Medicina; Mônica Pedrosa de Pádua (Diretora) e 31 

Eduardo Campolina Vianna Loureiro (representante), pela Escola de Música; Henrique 32 

Pretti (Diretor) e Allyson Nogueira Moreira (representante), pela Faculdade de 33 

Odontologia; Sandra Gesteira Coelho (Vice-Diretora), pela Escola de Veterinária; Luciana 34 

de Gouvêa Viana (Diretora), pelo Hospital das Clínicas; Tânia Margarida Lima Costa 35 

(Diretora), pela Escola de Educação Básica e Profissional; José Luiz Borges Horta, pela 36 

representação do corpo docente da área de Humanidades; Servidores Cristina del Papa, 37 

Wellington Marçal de Carvalho, Swraide Salgado Agripino, Eni da Conceição Rocha 38 

(suplente); Rejani Aparecida de Andrade Silva e Helder de Castro Bernardes Barbosa, pela 39 

representação do corpo técnico-administrativo em educação; Universitários Ana Clara 40 

Rocha Franco, João Vítor Leite Rodrigues, Clara Lino do Nascimento, Vinícius Brener 41 

Brandão (suplente), Débora de Araújo Costa, Ana Júlia Guedes Bonifácio, Marcela 42 



 
                 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 

 

 

 2 

Nicolas Sá Soares, Nataniel Flávio do Nascimento Pereira, Luiza Lino do Nascimento e 43 

Júlia Gonçalves Bonifácio Leite, pela representação do corpo discente. Justificaram sua 44 

ausência à sessão os Conselheiros Afonso de Liguori Oliveira e Marco Aurélio Romano 45 

Silva, tendo deixado também de comparecer o Conselheiro Alexandre Travessoni Gomes 46 

Trivisonno e Cleomar Poletto. Está sem preenchimento a representação do corpo docente 47 

da área de Ciências da Natureza. Havendo quorum regulamentar, o Sr. Presidente 48 

cumprimentou os Conselheiros e declarou abertos os trabalhos. A seguir, justificou o 49 

regime de urgência da reunião, convocada com a finalidade de avaliar a atual situação da 50 

UFMG, em face dos últimos acontecimentos. ORDEM DO DIA - Regime de urgência - 51 

1. Informes - O Sr. Presidente relatou que, por volta das 19 horas do dia 07 de dezembro 52 

de 2016, estudantes secundaristas protestavam queimando objetos na via para impedir o 53 

trânsito na Avenida Presidente Antônio Carlos, próximo à portaria principal da UFMG, 54 

contra a tramitação no Senado Federal do Projeto de Emenda à Constituição-PEC 55/2016, 55 

que limita o aumento dos gastos públicos por um período de vinte anos. A Polícia Militar 56 

ordenou a saída dos estudantes e, diante da recusa, usou de força para dispersar os 57 

manifestantes, que se refugiaram dentro do Campus, a maior parte se abrigando no prédio 58 

da Escola de Belas-Artes, quando os militares do Batalhão de Choque passaram a lançar 59 

bombas de gás lacrimogêneo e sinalizadores em direção aos estudantes. O Sr. Presidente 60 

observou que, no dia 18 de novembro de 2016, a Polícia Militar já havia protagonizado 61 

ação violenta similar, revelando-se despreparada para lidar com manifestações da 62 

sociedade, e lembrou que, na ocasião, a Reitoria, além de emitir nota de repúdio aos atos 63 

de violência da PM, em reunião no Palácio da Liberdade, com a presença de membros da 64 

Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, solicitou ao 65 

Governador do Estado, Fernando Damata Pimentel, rigorosa apuração da responsabilidade 66 

pelo ocorrido. Comentou que se pronunciou publicamente sobre a nova ação policial, 67 

desproporcional, acintosa e desnecessária, e voltou a solicitar ao Governador do Estado a 68 

tomada de providências para apurar os fatos. Em seguida, o Sr. Presidente, após comentar 69 

que se encerra hoje a greve docente, conforme informação do Sindicato dos Professores 70 

das Universidades Federais de Belo Horizonte e Montes Claros-APUBH, e que há 71 

indicativo da Federação de Sindicatos de Trabalhadores Técnico-Administrativos em 72 

Instituições de Ensino Superior Públicas do Brasil-FASUBRA de retorno ao trabalho do 73 

segmento técnico-administrativo em educação no dia 15 de dezembro de 2016, informou 74 

que, lamentavelmente, foi aprovado há pouco pelo Senado Federal o texto base da PEC 55. 75 

A seguir, o Sr. Presidente, em nome do Reitorado e em nome do Conselho Universitário, 76 

agradeceu aos Professores Andréa Mara Macedo, Juliane Corrêa, Maria José Cabral Grillo 77 

e Tarcísio Mauro Vago, às Servidoras Técnico-Administrativas em Educação Cristina del 78 

Papa e Janaína Mara Soares Ferreira, e aos Universitários Anna Carolina de Paiva Leal e 79 

Vinícius Morais Lima, integrantes da Comissão Especial, instituída pelo Conselho 80 

Universitário em 17 de novembro, com o objetivo de intermediar o diálogo durante as 81 

manifestações dos movimentos da comunidade universitária contra a PEC 55/2016, 82 

avaliando as situações conflituosas e estabelecendo os serviços emergenciais da UFMG e 83 

as prioridades a serem atendidas. O Sr. Presidente parabenizou-os pelo esforço 84 
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empreendido com vistas a mediar e superar os conflitos. A seguir, as Conselheiras Andréa 85 

Mara Macedo, Juliane Corrêa e Cristina del Papa fizeram breve relato sobre o trabalho 86 

realizado pela Comissão, destacando ter sido pautado no respeito e na construção do 87 

diálogo, e informaram que, com a colaboração de todos, as negociações foram convergindo 88 

naturalmente para a saída unificada dos movimentos de greve e ocupação de espaços 89 

institucionais. A Universitária Marcela Nicolas Sá Soares, após comentar que foi 90 

apresentado no Gabinete do Reitor pedido de adiamento da presente reunião, formulado 91 

pelo Comando de Greve dos servidores técnico-administrativos em educação, Comando de 92 

Greve dos Docentes da UFMG, do Diretório Central dos Estudantes e do Movimento 93 

Ocupa Tudo UFMG, ratificou a referida solicitação. O Sr. Presidente comentou que não 94 

considerou o pedido, por ausência da devida identificação dos solicitantes e respectivas 95 

assinaturas, e ponderou que a reunião já estava instalada e teria continuidade em vista da 96 

importância dos temas a serem tratados. 2. Depredações do patrimônio da UFMG no 97 

Campus Pampulha - O Sr. Presidente esclareceu que a matéria foi pautada com o objetivo 98 

de dar ciência aos membros do Conselho Universitário sobre a gravidade dos fatos 99 

acontecidos na UFMG, cujas ocorrências foram sinteticamente relatadas no documento 100 

distribuído aos Conselheiros, com registro fotográfico das depredações e cálculo de custos 101 

da recuperação dos espaços, referentes ao CAD-II (pichações), à Faculdade de Letras 102 

(demolição de paredes) e ao Restaurante Universitário Setorial I (arrombamento) (ANEXO 103 

A). O Sr. Presidente informou que a Reitoria solicitou aos órgãos federais competentes a 104 

apuração da responsabilidade sobre cada uma das citadas ocorrências, repassando-lhes 105 

provas da identificação dos envolvidos. Destacou que os fatos também demandam 106 

procedimentos disciplinares internos, mediante instauração de processo administrativo 107 

disciplinar, cujas providências já estão sendo tomadas pela Administração Central, em 108 

conformidade com a legislação vigente, para que os envolvidos respondam por seus atos, 109 

garantidos os direitos ao contraditório e à ampla defesa. Seguiram-se manifestações de 110 

Conselheiros, tendo o Sr. Presidente agradecido as ponderações de todos que externaram 111 

suas opiniões. 3. Desocupação das Unidades Acadêmicas e espaços institucionais - O 112 

Sr. Presidente informou que foi distribuída aos Conselheiros cópia dos seguintes 113 

documentos: a) Ofício 41/2016, datado de 09 de dezembro de 2016, do Presidente da 114 

APUBH, dirigido ao Reitor, informando que a greve dos docentes da UFMG, em protesto 115 

contra a PEC 55/2016, encerra-se no dia da votação no Senado, agendada para hoje, 13 de 116 

dezembro de 2016 (ANEXO B); b) Ofício 203/16, de 08 de dezembro de 2016, da 117 

Coordenação Geral da FASUBRA, dirigido à Presidente da ANDIFES, informando que o 118 

Comando Nacional de Greve da FASUBRA Sindical decidiu indicar às entidades de sua 119 

base, em todo o Brasil, o retorno ao trabalho nas Instituições Federais de Ensino em greve, 120 

para o dia 15 de dezembro de 2016 (ANEXO C); c) Abaixo assinado de docentes 121 

requerendo às autoridades e órgãos colegiados envolvidos o uso de suas prerrogativas para 122 

franquear o acesso à Universidade, nos termos de suas competências e obrigações legais 123 

(ANEXO D). A seguir, o Sr. Presidente, após ratificar a informação de que o Senado 124 

aprovou há pouco o texto base da PEC 55/2016, perdendo a comunidade universitária o 125 

objeto de motivação dos movimentos de ocupação e de greve na Universidade, ponderou 126 



 
                 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 

 

 

 4 

favoravelmente à sinalização clara do Conselho Universitário à comunidade de que as 127 

atividades serão retomadas. Propôs que o Conselho Universitário, considerando a votação 128 

final da PEC 55/2016 no Senado, o término dos movimentos dos docentes e dos técnico-129 

administrativo em educação e a necessidade de reestabelecimento imediato das atividades 130 

referentes ao segundo período letivo de 2016, decida indicar o dia 16 de dezembro de 2016 131 

como prazo limite para que as Unidades Acadêmicas e demais espaços institucionais da 132 

UFMG sejam desocupados e que as atividades sejam retomadas a partir de 19 de dezembro 133 

de 2016. Seguiram-se manifestações de Conselheiros, tendo o Sr. Presidente acolhido 134 

sugestão de ampliar para 18 de dezembro de 2016 o prazo limite para que ocorram as 135 

desocupações. Foi apresentada sugestão de adendo à citada proposta, de que o Conselho 136 

Universitário acompanhasse as decisões de negociações realizadas pela Comissão Especial 137 

junto ao segmento discente. O Sr. Presidente, após obter a anuência do Plenário, colocou 138 

em votação a proposta de que o Conselho Universitário, considerando a decisão de término 139 

dos movimentos dos docentes e dos técnico-administrativos em educação, a votação final 140 

da PEC 55/2015 no Senado e a necessidade de reestabelecimento imediato das atividades 141 

referentes ao segundo período letivo de 2016, decide que as Unidades Acadêmicas e 142 

demais espaços institucionais da UFMG devem ser desocupados até o dia 18 de dezembro 143 

e que as atividades sejam retomadas a partir de 19 de dezembro de 2016. A proposta 144 

obteve trinta e três votos a favor. Em seguida, o Sr. Presidente colocou em votação a 145 

proposta de que o Conselho Universitário acompanhe as decisões de negociações 146 

realizadas entre a Comissão Especial do Conselho Universitário e o movimento discente. 147 

Foram apurados vinte votos a favor dessa segunda proposta. Foi apurada ainda na votação 148 

uma abstenção. 4. Readequação do Calendário Escolar da UFMG para reposição das 149 

Atividades Acadêmicas - O Sr. Presidente, após informar que foi distribuída aos 150 

Conselheiros proposta de readequação do Calendário Escolar da UFMG 2016/2017, passou 151 

a palavra à Vice-Reitora, Professora Sandra Regina Goulart Almeida, que explicou a lógica 152 

da proposta de estabelecimento, pelo Conselho Universitário, das datas-limite para a 153 

retomada e para a finalização do segundo período letivo de 2016, cabendo à Congregação 154 

de cada Unidade definir seu calendário específico, respeitadas as datas-limite, uma vez que 155 

o tempo de interrupção das atividades é distinto entre as Unidades. Após discussões, o Sr. 156 

Presidente, com a anuência do Plenário, colocou em votação as seguintes propostas:                157 

a) estabelecimento dos dias 19 de dezembro de 2016 e 16 de fevereiro de 2017 como datas-158 

limite, respectivamente, para a retomada das atividades e encerramento do segundo 159 

período letivo de 2016, com a definição por parte das Congregações das Unidades da data 160 

de retomada das aulas e das atividades avaliativas - vinte e dois votos a favor;                    161 

b) estabelecimento de 19 de dezembro de 2016 como a data de retomada das atividades 162 

administrativas e do dia 02 de janeiro de 2017 de início das aulas e atividades avaliativas - 163 

vinte e dois votos a favor. O Sr. Presidente desempatou a votação, manifestando seu voto 164 

favorável à proposta de que as Congregações das Unidades promovam a adequação de seus 165 

calendários locais, de acordo com suas necessidades específicas, em consonância com as 166 

mencionadas datas-limite de 19 de dezembro de 2016 e 16 de fevereiro de 2017 (ANEXO 167 

E). Foi gerada a Nota à Comunidade, com as deliberações tomadas pelo Plenário na 168 
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presente reunião (ANEXO F). PALAVRA LIVRE - A Professora Paula de Miranda 169 

Ribeiro transmitiu aos Conselheiros o pedido formulado pela Diretora da Escola de 170 

Música, Professora Mônica Pedrosa de Paula, para que todos prestigiem, às 17 horas do dia 171 

15 de dezembro de 2016 no auditório da Reitoria, a solenidade de entrega do título de 172 

Doutor Honoris Causa ao Pianista Nelson Freire, o qual fará apresentação única no Teatro 173 

Bradesco do Centro Cultural Minas Tênis Clube, às 20 horas do dia 14 de dezembro de 174 

2016, ocasião em que interpretará Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven, Heitor 175 

Villa-Lobos e Frédéric Chopin. Não havendo outras manifestações, o Sr. Presidente 176 

agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão da qual, eu, Consuelo Dourado Dupin, 177 

Coordenadora da Secretaria dos Órgãos de Deliberação Superior, lavrei a presente ata, que 178 

assino. 179 
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