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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO 
REALIZADA EM 22 DE AGOSTO DE 2017 

Aos vinte dois dias do mês de agosto de dois mil e dezessete, às quatorze horas, reuniu-se 3 
na Sala das Sessões, no quarto andar do prédio da Reitoria, Cidade Universitária, mediante 4 
prévia convocação individual, o Conselho Universitário da Universidade Federal de Minas 5 
Gerais, sob a Presidência do Magnífico Reitor, Professor Jaime Arturo Ramírez, tendo 6 
comparecido os seguintes Conselheiros: Professores Sandra Regina Goulart Almeida 7 
(Vice-Reitora); Maurício José Laguardia Campomori (Diretor) e Silke Kapp (representante), 8 
pela Escola de Arquitetura; Cristiano Gurgel Bickel (Diretor) e Magali Melleu Sehn 9 
(representante), pela Escola de Belas-Artes; Leonardo David Tuffi Santos (Diretor) e 10 
Maximiliano Soares Pinto (representante), pelo Instituto de Ciências Agrárias; Andréa 11 
Mara Macedo (Diretora) e Paulina Maria Maia Barbosa (representante), pelo Instituto de 12 
Ciências Biológicas; Paula de Miranda Ribeiro (Diretora) e Mônica Viegas Andrade 13 
(representante), pela Faculdade de Ciências Econômicas; Antônio Flávio de Carvalho 14 
Alcântara (Diretor) e José Marcos Silva Nogueira (representante), pelo Instituto de 15 
Ciências Exatas; Terezinha de Fátima Carvalho de Souza (Diretora) e Cíntia de Azevedo 16 
Lourenço (representante), pela Escola de Ciência da Informação; Fernando Gonzaga 17 
Jayme (Diretor) e Luís Augusto Sanzo Brodt (representante suplente), pela Faculdade de 18 
Direito; Juliane Corrêa (Diretora) e Maria Isabel Antunes Rocha (representante), pela 19 
Faculdade de Educação; Sérgio Teixeira da Fonseca (Diretor) e Gustavo Pereira Côrtes 20 
(representante), pela Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional; Sônia 21 
Maria Soares (Vice-Diretora), pela Escola de Enfermagem; Cícero Murta Diniz Starling 22 
(Vice-Diretor) e Danilo Amaral (representante), pela Escola de Engenharia; Leiliane 23 
Coelho André (Diretora) e Maria Beatriz de Abreu Glória (representante), pela Faculdade 24 
de Farmácia; Orestes Diniz Neto (Diretor), pela Faculdade de Filosofia e Ciências 25 
Humanas; Maria Márcia Magela Machado (Diretora) e Luiz Guilherme Knauer 26 
(representante), pelo Instituto de Geociências; Graciela Inés Ravetti de Gomez (Diretora) e 27 
Heloísa Maria Moraes Moreira Penna (representante), pela Faculdade de Letras; Tarcizo 28 
Afonso Nunes (Diretor) e Alamanda Kfoury Pereira (representante), pela Faculdade de 29 
Medicina; Cecília Nazaré de Lima (Vice-Diretora), pela Escola de Música; Henrique Pretti 30 
(Diretor) e Ricardo Alves de Mesquita (representante suplente), pela Faculdade de 31 
Odontologia; Renato de Lima Santos (Diretor) e Afonso de Liguori Oliveira 32 
(representante), pela Escola de Veterinária; Tânia Margarida Lima Costa (Diretora), pela 33 
Escola de Educação Básica e Profissional; Renato César Cardoso (suplente), pela 34 
representação do corpo docente da área de Humanidades; Glaura Goulart Silva, pela 35 
representação do corpo docente da área de Ciências da Natureza; Servidores Cristina Del 36 
Papa, Wellington Marçal de Carvalho, Cleomar Poletto, Swraide Salgado Agripino, Mário 37 
Márcio Garofolo, Rejani Aparecida de Andrade Silva e Helder de Castro Bernardes 38 
Barbosa, pela representação do corpo técnico-administrativo em educação. Justificaram 39 
sua ausência à sessão os Conselheiros Ana Lúcia de Mattia e Luciana de Gouvêa Viana. 40 
Estão sem preenchimento as representações da Faculdade de Filosofia e Ciências 41 

 1 



 
                 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 

 
 
Humanas, da Escola de Música, do corpo docente da área de Ciências da Vida e as dez do 42 
corpo discente. Participaram da sessão com a anuência do Plenário, como convidados, com 43 
direito a voz, mas não a voto, os Universitários Alexandre Lopes Boaventura Cunha, 44 
Vanessa Sales Augusto Lopes, Hygor Hernane Telles e Silva, Carlos Eduardo Cavalieri 45 
Furtado, Ronald de Figueiredo Nascimento, Thiago André Souza Ferreira, Thiago Luiz 46 
Abreu Romão, Vítor Vaz Moreira e Wallace Rodrigo Leal Oliveira. Havendo quorum 47 
regulamentar, o Sr. Presidente cumprimentou os Conselheiros e declarou abertos os 48 
trabalhos. EXPEDIENTE - Comunicações - Novos Conselheiros: a) A Comissão 49 
Eleitoral Central informou o resultado das eleições realizadas em 11 e 12 de julho de 2017 50 
para recomposição do Conselho Universitário, com mandato a partir da data da 51 
homologação, ocorrida em 21 de julho de 2017. Foram eleitos: a) Professoras Glaura 52 
Goulart Silva (efetiva), do Instituto de Ciências Exatas, e Vanessa de Freitas Cunha Lins 53 
(suplente), da Escola de Engenharia, como representantes do corpo docente da 54 
Universidade da área de Ciências da Natureza. b) Servidores Rejani Aparecida de Andrade 55 
Silva (efetiva), da Escola de Engenharia, e Fabiana dos Santos Fernandes (suplente), do 56 
Hospital das Clínicas; Helder de Castro Bernardes Barbosa (efetivo), do Instituto de 57 
Ciências Agrárias, e Magali Gomes Pinto (suplente), do Hospital das Clínicas, como 58 
representantes do corpo técnico-administrativo em educação. Não houve inscritos para a 59 
vaga de representante do corpo docente da área de Ciências da Vida, cujo preenchimento 60 
será oportunamente previsto em novo edital de eleição. Atas - Foram distribuídas aos 61 
Conselheiros as atas das reuniões do Colegiado realizadas em 23 de maio e 11 de julho de 62 
2017. Após terem sido separadamente submetidas a discussão, as citadas atas foram 63 
aprovadas pelo Plenário, registrando-se na votação uma abstenções na primeira e três 64 
abstenções na segunda. Informes - a) A UFMG recebeu a nota máxima (5) na avaliação do 65 
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), do 66 
Ministério da Educação (MEC), com vistas ao recredenciamento institucional. Na última 67 
avaliação, realizada em 2009, a Universidade obteve conceito institucional 4, 68 
correspondente a “muito bom”. Em 2017, a UFMG também obteve o conceito máximo (5), 69 
no Índice Geral de Cursos (IGC), com base nos resultados do Exame Nacional de Cursos 70 
(Enade) relativos a 2015, e ficou entre as três universidades brasileiras com melhor 71 
desempenho. b) Será realizada de 9 às 16 horas do dia 06 de setembro de 2017, na Sala das 72 
Sessões do prédio da Reitoria, a reunião do Conselho de Reitores da AUGM (Associação 73 
de Universidades Grupo Montevideu, rede de universidades públicas e autônomas de seis 74 
países da América do Sul: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai, que 75 
compartilham suas vocações, seu caráter público e suas similaridades em estruturas 76 
acadêmicas e níveis equivalentes de serviço. c) Será realizada às 19 horas do dia 06 de 77 
setembro, no Auditório da Reitoria, a cerimônia solene em comemoração aos 90 anos da 78 
UFMG, com homenagem a todos os ex-Reitores da Universidade e entrega da “Medalha 79 
Mendes Pimentel” aos agraciados. d) O Sr. Presidente, após informar que continua 80 
pendente a apresentação pela direção recém-eleita do DCE da ata da posse devidamente 81 
registrada no cartório civil de pessoas jurídicas, condição regimental obrigatória para que a 82 
Entidade possa indicar seus representantes estudantis para atuarem no Conselho 83 
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Universitário, submeteu à apreciação dos Conselheiros o pedido da Entidade para 84 
participação dos seguintes discentes, na presente sessão, com direito a voz, mas não a voto: 85 
Alexandre Lopes Boaventura Cunha; Hygor Hernane Telles e Silva, Carlos Eduardo 86 
Cavalieri Furtado, Lucas de Castro Carneiro, Ronald de Figueiredo Nascimento, Thiago 87 
André Souza Ferreira, Thiago Luiz Abreu Romão, Vanessa Sales Augusto  Lopes, Vítor 88 
Vaz Moreira, Wallace  Rodrigo Leal Oliveira. Não havendo objeção do Plenário, os 89 
mencionados Universitários passaram a participar da sessão como convidados. ORDEM 90 
DO DIA - 1. Regulamentação do processo de escolha de Reitor e Vice-Reitor da 91 
UFMG: diretrizes gerais - O Sr. Presidente inicialmente prestou as seguintes informações 92 
ao Plenário: a) o parágrafo único do art. 27 do Estatuto da UFMG dispõe que o Conselho 93 
Universitário regulamentará o processo de consulta à comunidade universitária para 94 
escolha do Reitor e do Vice-Reitor, que precederá a elaboração da respectiva lista 95 
tríplice, caso em que prevalecerão a votação secreta, na qual cada eleitor votará em 96 
apenas um nome para o cargo a ser preenchido, e o peso de, no mínimo, 70% (setenta por 97 
cento) dos votos para a manifestação do corpo docente no total dos votos dessa 98 
comunidade; b) o inciso XIX do art. 13 do Estatuto dispõe que compete ao Conselho 99 
Universitário decidir do processo eleitoral e participar, juntamente com o Conselho de 100 
Ensino, Pesquisa e Extensão e o Conselho de Curadores, da organização de lista tríplice 101 
de docentes para escolha do Reitor e do Vice-Reitor, regulamentando a consulta à 102 
comunidade; c) o prazo legal para envio ao MEC da lista tríplice para a escolha do 103 
dirigente máximo das IFES é de sessenta dias, previamente ao término do mandato; d) o 104 
mandato do atual Reitor expira em 17 de março de 2018 e o mandato da Vice-Reitora, 105 
Professora Sandra Regina Goulart Almeida, termina em 18 de março de 2018, havendo 106 
subdelegação de competência do Ministro da Educação aos Reitores das Universidades 107 
para nomear os respectivos Vice-Reitores. Em seguida, o Sr. Presidente observou que, de 108 
acordo a proposta de cronograma do processo eleitoral estão sendo previstos 109 
procedimentos a serem cumpridos até a última semana do atual período letivo, razão pela 110 
qual a matéria foi declarada em regime de urgência. O Sr. Presidente, a seguir, informou 111 
que foi distribuído aos Conselheiros o regulamento do processo de consulta à comunidade 112 
universitária, aprovado pelo Conselho Universitário em 13 de agosto de 2013, relativo à 113 
elaboração da lista tríplice para a escolha do Reitor e do Vice-Reitor da UFMG - ano 2013, 114 
e observou que estão em destaque no texto as adequações referentes ao atual processo 115 
(ANEXO A). Passou, em seguida, a palavra ao Professor Fernando Gonzaga Jayme, 116 
Presidente da Comissão de Legislação, que explicou as propostas de ajuste no regulamento 117 
do atual processo, em relação ao processo anterior de consulta à comunidade para a 118 
escolha de Reitor e Vice-Reitor. Após breves considerações do Plenário, o Sr. Presidente, 119 
com a anuência dos Conselheiros, submeteu a votação a proposta de regulamento com a 120 
incorporação da proposta formulada em Plenário de transferência das datas de realização 121 
da consulta à comunidade de 07 e 08 de novembro para 08 e 09 de novembro de 2017.      122 
A proposta de regulamento com a referida modificação foi aprovada, apurando-se na 123 
votação com um voto contrário. Foi editado o Regulamento do processo de consulta à 124 
comunidade universitária, relativo à elaboração da lista tríplice para a escolha do Reitor e 125 
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do Vice-Reitor - ano 2017 (ANEXO B). 2. Constituição de comissão eleitoral com a 126 
finalidade de conduzir o processo de consulta à comunidade para a escolha de Reitor 127 
e Vice-Reitor - 5 membros - O Sr. Presidente observou que os artigos 2o e 3o do 128 
Regulamento ora aprovado estabelecem que o processo de consulta será coordenado por 129 
Comissão Eleitoral composta de cinco membros efetivos, sendo pelo menos três docentes, 130 
além de três suplentes, todos indicados pelo Conselho Universitário. A seguir, submeteu à 131 
apreciação do Plenário lista de dez docentes, comentando que o Reitorado a elaborou com 132 
o objetivo de facilitar as indicações pelo Conselho Universitário, tendo sido consideradas 133 
as seguintes premissas: a) tenham experiência em processos anteriores; b) não sejam 134 
dirigentes de Unidades (Diretor e Vice-Diretor); c) não pertençam às Unidades ou não 135 
estejam em exercício nas Unidades de lotação dos já anunciados pré-candidatos aos cargos 136 
de Reitor e Vice-Reitor (Escolas de Engenharia e Veterinária, no Instituto de Ciências 137 
Biológicas e na Faculdade de Letras). O Sr. Presidente, após esclarecer que as indicações 138 
estão condicionadas à consulta de aceite do convite, colocou o assunto em discussão. Foi 139 
sugerido o acréscimo do nome da Professora Cristiane Valéria de Oliveira, do Instituto de 140 
Geociências, que participou da Comissão Eleitoral do processo de 2013, e indicados pela 141 
representação dos servidores técnico-administrativo em educação e pelo segmento 142 
discente, respectivamente, o Servidor Wellington Marçal de Carvalho e o Universitário 143 
Hygor Hernane Telles e Silva. Após discussão, o Plenário aprovou o seguinte conjunto 144 
indicação de nomes para compor a Comissão Eleitoral, que serão consultados quanto ao 145 
convite: a) Professoras Efigênia Ferreira e Ferreira e Cristiane Valéria de Oliveira; b) pelo 146 
Conselho Universitário: Alexandre Travessoni Gomes Trivisonno (Faculdade de Direito), 147 
Maria Isabel Antunes Rocha (Faculdade de Educação), Mônica Viegas Andrade 148 
(Faculdade de Ciências Econômicas), Paulo Sérgio Nascimento Lopes (Instituto de 149 
Ciências Agrárias) e Silke Kapp (Escola de Arquitetura); c) pelo Conselho de Ensino, 150 
Pesquisa e Extensão: Adriana de França Drummond (Escola de Educação Física, 151 
Fisioterapia e Terapia Ocupacional), Adriana de França Drummond (Escola de Educação 152 
Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional), Célia da Consolação Dias (Escola de Ciência 153 
da Informação), Flávio Terrigno Barbeitas (Escola de Música) e Rachel Oliveira Castilho 154 
(Faculdade de Farmácia). A Professora Silke Kapp agradeceu a indicação, mas declinou do 155 
convite. O Sr. Presidente comentou que a Comissão Eleitoral Central-CEC tem funcionado 156 
historicamente como secretaria executiva da Comissão Eleitoral, presidida atualmente pela 157 
Sr.a Aparecida de Fátima Spínula, Coordenadora da Coordenadoria de Assuntos 158 
Comunitários. 3. Perspectiva financeira para a UFMG em 2017 - O Sr. Presidente pediu 159 
a autorização dos Conselheiros para convidar o Professor Hugo Eduardo Araújo da Gama 160 
Cerqueira, Pró-Reitor de Planejamento e Desenvolvimento, para apresentar ao Plenário a 161 
atual situação orçamentário-financeira da Universidade e perspectivas para 2017. Houve 162 
anuência do Plenário à participação do citado docente, que passou a participar da sessão 163 
neste item da pauta. A seguir, o Sr. Presidente, após informar que foi distribuída aos 164 
Conselheiros informações sobre a execução orçamentária em 2017 (ANEXO C), passou a 165 
palavra ao Professor Hugo Cerqueira, que apresentou o assunto aos Conselheiros, 166 
destacando os seguintes aspectos: a) sobre o contingenciamento dos recursos 167 
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orçamentários: i) totaliza R$ 178,3 milhões os recursos do Tesouro e próprios previstos na 168 
Lei Orçamentária Anual (LOA); ii) foi repassado à UFMG até o momento R$ 130,4 169 
milhões, representando 75% do valor do Custeio e 45% do Capital; iii) há indicação do 170 
MEC de repasse à UFMG, até o final do atual exercício, de R$ 150,4 milhões, ou seja, 171 
85% do valor relativo a Custeios e 60% referente a Capital; iv) foi repassado este ano pela 172 
UFMG às Unidades e Órgãos da Administração Central o valor total de R$ 100,3 milhões; 173 
b) sobre Assistência Estudantil: i) está prevista na LOA a destinação à UFMG de R$ 41,2 174 
milhões; ii) há indicação do MEC de repasse à UFMG ainda este ano de R$ 33,0 milhões 175 
(85% do valor em Custeio e 60% em Capital); iii) foi repassado à UFMG até o momento 176 
R$ 28,5 milhões, ou seja, 76% do valor em Custeio e 45% em Capital); c) sobre Obras:     177 
i) está prevista na LOA de 2017 a destinação à UFMG de R$ 20,8 milhões; ii) há indicação 178 
do MEC de envio à UFMG até o final do ano de 60% do total em Capital, representando 179 
R$ 12,5 milhões. O Sr. Presidente submeteu o assunto à consideração do Plenário e, a 180 
seguir, respondeu dúvidas dos Conselheiros, prestando, entre outros, os seguintes 181 
esclarecimentos adicionais: a) na medida em que os recursos vão sendo liberados pelo 182 
MEC à UFMG há o repasse proporcional às Unidades/Órgãos; b) o atual quadro de pessoal 183 
terceirizado, de maneira geral, é o mesmo de 2015, havendo esforço da Administração 184 
Central para contornar as fragilidades e melhorar a área da segurança; c) as construções da 185 
nova unidade de Moradia Universitária e do prédio do Centro de Atividades Didáticas das 186 
Ciências Exatas-CAD III devem ser concluídas até o final do ano; d) a complementação de 187 
recursos necessários à assistência estudantil será feita pela Administração Central;             188 
e) a atual oferta de vagas nos cursos da UFMG não será comprometida; f) o Governo vem 189 
autorizando as nomeações dos aprovados em concurso público na UFMG; g) as IFES estão 190 
envidando esforços junto ao MEC para a liberação da totalidade dos valores previstos no 191 
orçamento de 2017. O Sr. Presidente agradeceu a colaboração do Professor Hugo Eduardo 192 
de Araújo da Gama Cerqueira, o qual se retirou do recinto. 4. Homologação do concurso 193 
público para preenchimento de vaga docente, de interesse do Colégio Técnico da 194 
Escola de Educação Básica e Profissional - O Sr. Presidente informou que foi distribuído 195 
aos Conselheiros o Parecer no 12/2017 da Comissão de Legislação (ANEXO D), elaborado 196 
pelo Professor Fernando Gonzaga Jayme. A seguir, passou a palavra ao referido Relator, o 197 
qual detalhou o assunto, após observar que a Resolução Complementar do Conselho 198 
Universitário no 04/2010, de 23/11/2010, que dispõe sobre a realização de concursos 199 
públicos para Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, prevê, no 200 
§ 3o do art. 41, que o parecer final da Comissão Examinadora do concurso seja submetido à 201 
consideração do Órgão imediatamente superior ao Conselho Diretor da Escola de 202 
Educação Básica e Profissional, caso não seja apreciado no prazo de quinze dias. Em 203 
seguida, o Sr. Presidente colocou a matéria em discussão e, não havendo manifestações, 204 
com a anuência do Plenário, submeteu a votação o Parecer no 12/2017 da Comissão de 205 
Legislação, que conclui favoravelmente à homologação, pelo Conselho Universitário, do 206 
resultado do concurso público para provimento de vaga docente na Carreira de Magistério 207 
de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, Classe D I, Nível 01, área de conhecimento 208 
Linguística Aplicada: Ensino Básico de Língua Inglesa, conforme Edital no 587, DOU de 209 
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21/12/2016, Seção 3, p. 92-94. O documento foi aprovado por unanimidade. 5. Recurso 210 
contra a decisão do Reitor, referente à não aprovação de servidor técnico-211 
administrativo em educação na avaliação especial de desempenho, para fim da 212 
aquisição da estabilidade (estágio probatório), de interesse de Augusta Cristina de 213 
Souza (Processo no 23072.042834/2009-91) - O Sr. Presidente informou que foi 214 
novamente distribuído aos Conselheiros o Parecer no 02/2017 da Comissão de Recursos 215 
(ANEXO E). Observou que, na reunião do Colegiado realizada no dia 23 de maio de 2017, 216 
foi concedida vista da documentação à Conselheira Cristina del Papa, cujo Parecer de Vista 217 
foi entregue hoje aos Conselheiros (ANEXO F). Em seguida, passou a palavra à Relatora 218 
da matéria pela Comissão de Recursos, Professora Graciela Inés Ravetti de Gomez, que 219 
apresentou o assunto ao Plenário. A seguir, o Sr. Presidente passou a palavra Conselheira 220 
Cristina Del Papa, que explicou seu Parecer de Vista. O Sr. Presidente comentou que 221 
oportunamente serão apreciadas pelo Conselho Universitário as propostas que estão sendo 222 
elaboradas pela comissão instituída com a finalidade de estudar e propor alteração           223 
das Resoluções do Conselho Universitário no 30-A/99, de 16 de dezembro de 1999,              224 
que regulamenta o estágio probatório de docentes, e no 17/92, de 17 de dezembro de 1992,    225 
que “estabelece normas quanto aos procedimentos para efetivação de servidores técnicos      226 
e administrativos”. A seguir, submeteu o assunto a discussão, durante a qual                227 
houve manifestações divergentes em relação à tempestividade ou não do recurso,           228 
razão pela qual o Sr. Presidente sugeriu a retirada da matéria da pauta e seu 229 
encaminhamento à Procuradoria Geral Federal na UFMG para manifestação sobre               230 
a questão, objetivando subsidiar a apreciação do recurso pelo Conselho Universitário. 231 
Houve aquiescência do Plenário à sugestão. 6. Propostas de criação de Cursos     232 
Técnicos Subsequentes, de interesse da Escola de Educação Básica e Profissional-233 
EBAP/UFMG - 6.1 Curso Técnico Subsequente de Desenvolvimento de Sistemas 234 
(Processo no 23072.023093/2015-97) - O Sr. Presidente informou que foi distribuído aos 235 
Conselheiros o Parecer no 10/2017 da Comissão de Legislação (ANEXO G) e passou a 236 
Relator, Professor Fernando Gonzaga Jayme, que expôs a matéria ao Plenário. A Diretora 237 
da Escola de Educação Básica e Profissional, Professora Tânia Margarida Lima Costa, 238 
prestou esclarecimentos adicionais sobre a proposta de criação do Curso Subsequente, sem 239 
demanda de vaga de pessoal e recursos adicionais para infraestrutura, voltado a estudantes 240 
que já concluíram o ensino médio, no turno noturno, com oferta de trinta e seis vagas. 241 
Após breves considerações, o Sr. Presidente colocou em votação o Parecer no 10/2017       242 
da Comissão de Legislação, que conclui favoravelmente à aprovação do projeto de     243 
criação do Curso Técnico Subsequente de Desenvolvimento de Sistemas. Houve     244 
aprovação unânime do Plenário. Foi gerada a Resolução no 06/2017 (ANEXO H) 245 
6.2 Curso Técnico Subsequente de Biotecnologia (Processo no 23072.022520/2015-10) - 246 
O Sr. Presidente informou que foi distribuído aos Conselheiros o Parecer no 11/2017 da 247 
Comissão de Legislação (ANEXO I) e passou a palavra ao Relator, Professor Fernando 248 
Gonzaga Jayme, que expôs a matéria ao Plenário. A Diretora da Escola de Educação 249 
Básica e Profissional, Professora Tânia Margarida Lima Costa, complementou informações 250 
sobre a proposta de criação do Curso, para concluintes do ensino médio, com oferta 251 
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noturna de trinta e seis vagas e duração de dois anos, organizados em quatro módulos.        252 
O Sr. Presidente colocou o assunto em discussão e, não havendo manifestações, com a 253 
anuência do Plenário, submeteu a votação o Parecer no 11/2017 da Comissão de 254 
Legislação, que conclui favoravelmente à aprovação do projeto de criação do Curso 255 
Técnico em Biotecnologia, na modalidade subsequente. O documento foi aprovado por 256 
unanimidade pelo Plenário. Foi gerada a Resolução no 07/2017 (ANEXO J) 7. Proposta de 257 
alteração da Resolução no 06/2004, de 27/05/2004, que estabelece o Regimento da 258 
Editora UFMG - O Sr. Presidente informou que foi distribuído a todos o Parecer no 09/2017 259 
da Comissão de Legislação (ANEXO K), elaborado pela Professora Cíntia de Azevedo 260 
Lourenço, a quem passou a palavra para apresentação do assunto aos Conselheiros. A 261 
seguir, o Sr. Presidente submeteu a matéria à apreciação do Plenário, tendo sido sugerido o 262 
registro da supervisão das Divisões nas competências do Diretor do Órgão, de forma 263 
abrangente, suprimindo-se o detalhamento de tais responsabilidades: a) do Diretor, 264 
registradas nos incisos IV e V do art. 7o (Divisão Administrativa e Contábil e Financeira); 265 
b) do Vice-Diretor, registradas nos incisos II, III e IV do art. 9o (Divisão Comercial; 266 
Divisão de Estoque; Divisão de Produção Editorial). Não havendo outras manifestações, o 267 
Sr. Presidente, após obter a anuência do Plenário, colocou em votação o Parecer no 09/2017 268 
da Comissão de Legislação, que conclui favoravelmente à aprovação da proposta de novo 269 
Regimento da Editora UFMG, com as sugestões de ajustes formuladas pela Comissão, 270 
acrescida da proposta de alteração ora apresentada, cuja aprovação implica a aprovação em 271 
bloco da proposta de nova Resolução, sem prejuízo de destaques, os quais serão discutidos 272 
e votados separadamente. O Plenário aprovou o conjunto da proposta, não tendo sido 273 
apresentados destaques. Foi gerada a Resolução no 08/2017 (ANEXO L). 8. Recomposição 274 
das Comissões Permanentes do Conselho Universitário - O Sr. Presidente informou que 275 
foram distribuídas a todos informações sobre as vagas a serem preenchidas em decorrência 276 
do término do mandato no âmbito das Comissões (ANEXO M). Esclareceu que foi 277 
novamente prevista a recomposição das vagas da representação discente em todas as 278 
Comissões, ficando, contudo, automaticamente adiada a indicação dos representantes 279 
estudantis, em decorrência da pendência na regularização da situação do DCE. Após 280 
sugestões de membros para integrar as Comissões, o Plenário decidiu: a) reconduzir o 281 
Servidor Técnico-Administrativo em Educação Helder de Castro Bernardes Barbosa para a 282 
Comissão de Legislação; Professores Andréa Mara Macedo e Alexandre Travessoni 283 
Gomes Trivisonno para a Comissão de Recursos; Professor Renato de Lima Santos para a 284 
Comissão de Orçamento e Contas; Professores Antônio Flávio de Carvalho Alcântara e 285 
Orestes Diniz Neto para a Comissão de Obras e Patrimônio; b) indicar a Professora 286 
Terezinha de Fátima Carvalho de Souza para a Comissão de Recursos e o Professor Danilo 287 
Amaral para a Comissão de Obras e Patrimônio. PALAVRA LIVRE - A Professora Paula 288 
de Miranda Ribeiro reiterou o convite aos Conselheiros para participarem do Seminário 289 
Internacional “Olhar para o Futuro”, que integra a programação de aniversário de 290 
cinquenta anos do Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional-CEDEPLAR, 291 
Órgão Complementar da Faculdade de Ciências Econômicas, a realizar-se de 28, 29 e 30 292 
de agosto de 2017 e 04, 05 e 06 de setembro de 2017. O Servidor Técnico-Administrativo 293 
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em Educação Helder de Castro Bernardes Barbosa elogiou o Reitorado pela iniciativa 294 
exposição, no Centro Cultural da UFMG, intitulada Desconstrução do esquecimento: 295 
golpe, anistia e justiça de transição, e pela merecida homenagem feita pela Diretoria de 296 
Ação Cultural ao servidor técnico-administrativo em educação, hoje aposentado, Irany 297 
Campos, com a promulgação da Lei da Anistia retornou ao Brasil após período de exílio à 298 
época da ditadura militar e foi reintegrado ao quadro de pessoal da UFMG, merecedor de 299 
reconhecimento pela UFMG de sua luta em oposição ao regime da ditadura, fatos 300 
registrados no artigo publicado no Boletim da UFMG no 1.987, de 21/08/2017. O Sr. 301 
Presidente comentou que a mencionada exposição revisita momentos da história do país e 302 
estará aberta à visitação pública até 31 de julho de 2017, como parte integrante das 303 
comemorações dos 90 anos da UFMG. Comentou que houve atraso na abertura da 304 
exposição, em função de dificuldade na tramitação interna no âmbito do Ministério da 305 
Justiça por mudanças políticas, tendo sido inaugurada por decisão do Reitorado, que 306 
convidou o Ministro da Justiça para a solenidade de abertura. A seguir, não havendo outras 307 
manifestações, o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão da qual, 308 
eu, Consuelo Dourado Dupin, Coordenadora da Secretaria dos Órgãos de Deliberação 309 
Superior, lavrei a presente ata, que assino. 310 
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