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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO 

REALIZADA EM 05 DE DEZEMBRO DE 2017 

Aos cinco dias do mês de dezembro 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), pela Escola de Arquitetura; 8 

Cristiano Gurgel Bickel (Diretor) e Magali Melleu Sehn (representante), pela Escola de 9 

Belas-Artes; Leonardo David Tuffi Santos (Diretor) e Maximiliano Soares Pinto 10 

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

Maria Elena de Lima Perez Garcia (representante suplente), pelo Instituto de Ciências 12 

Biológicas; Paula de Miranda Ribeiro (Diretora), pela Faculdade de Ciências Econômicas; 13 

Antônio Flávio de Carvalho Alcântara (Diretor) e Carlos Henrique Monken (representante 14 

suplente), pelo Instituto de Ciências Exatas; Terezinha de Fátima Carvalho de Souza 15 

(Diretora) e Cíntia de Azevedo Lourenço (representante), pela Escola de Ciência da 16 

Informação; Juliane Corrêa (Diretora) e Maria Isabel Antunes Rocha (representante), pela 17 

Faculdade de Educação; Gustavo Pereira Côrtes (Diretor) e Ana Cláudia Porfírio Couto 18 

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

Eliane Marina Palhares Guimarães (Diretora), pela Escola de Enfermagem; Alessandro 20 

Fernandes Moreira (Diretor) e Danilo Amaral (representante), pela Escola de Engenharia; 21 

Maria Beatriz de Abreu Glória (representante), pela Faculdade de Farmácia; Bruno 22 

Pinheiro Wanderley Reis (Vice-Diretor), pela Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas; 23 

Vilma Lúcia Macagnan Carvalho (Vice-Diretora) e Luiz Guilherme Knauer 24 

(representante), pelo Instituto de Geociências; Graciela Inés Ravetti de Gómez (Diretora) e 25 

Heloísa Maria Moraes Moreira Penna (representante), pela Faculdade de Letras; Eliane 26 

Dias Gontijo (Decana da Congregação), pela Faculdade de Medicina; Mônica Pedrosa de 27 

Pádua (Diretora) e Rogério Vasconcelos Barbosa (representante), pela Escola de Música; 28 

Henrique Pretti (Diretor) e Allyson Nogueira Moreira (representante), pela Faculdade de 29 

Odontologia; Sandra Gesteira Coelho (Vice-Diretora) e Afonso de Liguori Oliveira 30 

(representante), pela Escola de Veterinária; Maria Aparecida de Souza Gerken (Vice-31 

Diretora), pela Escola de Educação Básica e Profissional; Glaura Goulart Silva, pela 32 

representação do corpo docente da área de Ciências da Natureza; Servidores Cristina del 33 

Papa, Cleomar Poletto, Rejani Aparecida de Andrade Silva e Helder de Castro Bernardes 34 

Barbosa, pela representação do corpo técnico-administrativo em educação. Justificaram 35 

sua ausência à sessão os Conselheiros Silke Kapp, Mônica Viegas Andrade, Fernando 36 

Gonzaga Jayme, Alexandre Travessoni Gomes Trivisonno, Ana Lúcia de Mattia, Leiliane 37 

Coelho André, Eduardo Viana Vargas, Alamanda Kfoury Pereira, Luciana de Gouvêa 38 

Viana, José Luiz Borges Horta e Wellington Marçal de Carvalho, tendo deixado também 39 

de comparecer os Conselheiros Swraide Salgado Agripino e Mário Márcio Garofolo. Estão 40 

sem preenchimento as representações do corpo docente da área de Ciências da Vida e as 41 
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dez do corpo discente. Participaram da sessão com a anuência do Plenário, como 42 

convidados, com direito a voz, mas não a voto, os Universitários Hygor Hernane Telles e 43 

Silva, Vanessa Sales Augusto Lopes, Wallace Rodrigo Leal Oliveira, Carlos Eduardo 44 

Cavalieri Furtado, Ligia Domingues Padovezi, Laura Gandra Laudares Fonseca, Ronald de 45 

Figueiredo Nascimento, Alexandre Lopes Boaventura Cunha e Gabriel Dias de Sousa. 46 

Havendo quorum regulamentar, o Sr. Presidente, após cumprimentar os Conselheiros, 47 

declarou abertos os trabalhos. EXPEDIENTE - Comunicação - Novos Conselheiros: A 48 

Congregação da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional, na reunião 49 

realizada em 04 de dezembro de 2017, elegeu como representantes da Unidade no 50 

Conselho Universitário os Professores Ana Cláudia Porfírio Couto (efetiva) e Renan Alves 51 

Resende (suplente). O Sr. Presidente deu boas-vindas aos novos Conselheiros. Ata - O Sr. 52 

Presidente informou que foi distribuída aos Conselheiros a ata da reunião realizada em 24 53 

de outubro de 2017, a qual foi aprovada, apurando-se duas abstenções na votação. 54 

Informes - a) Foi distribuído aos Conselheiros, para conhecimento, o Ofício no 038/2017 55 

da Caixa de Assistência à Saúde da Universidade-CASU (ANEXO A), que informa a 56 

divulgação, pela Agência Nacional de Saúde Suplementar-ANS, do resultado anual do 57 

Índice de Desempenho da Saúde Suplementar-IDSS, que registra a CASU na 32a posição 58 

na classificação. b) O Sr. Presidente, após informar que continua pendente a apresentação 59 

ao Reitor da ata da posse, pela atual direção eleita do Diretório Central dos Estudantes-60 

DCE, devidamente registrada no cartório civil de pessoas jurídicas, condição regimental 61 

obrigatória para que a Entidade possa indicar seus representantes estudantis para atuarem 62 

no Conselho Universitário, submeteu à apreciação dos Conselheiros o pedido dos discentes 63 

de participação, na presente sessão, com direito a voz, mas não a voto. Não havendo 64 

objeções do Plenário, passaram a participar da sessão, como convidados, os Universitários 65 

Hygor Hernane Telles e Silva, Vanessa Sales Augusto Lopes, Wallace Rodrigo Leal 66 

Oliveira, Carlos Eduardo Cavalieri Furtado, Ligia Domingues Padovezi, Laura Gandra 67 

Laudares Fonseca, Ronald de Figueiredo Nascimento, Alexandre Lopes Boaventura Cunha 68 

e Gabriel Dias de Sousa. ORDEM DO DIA - 1. Recursos contra decisão do Conselho 69 

de Ensino, Pesquisa e Extensão-CEPE, referentes a promoção para a Classe de 70 

Professor Titular - O Sr. Presidente observou que, na reunião do Colegiado realizada em 71 

24 de outubro de 2017, o Plenário discutiu cinco recursos interpostos ao Conselho 72 

Universitário contra a decisão do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, relativos à 73 

promoção para a Classe de Professor Titular, e decidiu adiar para outra oportunidade, com 74 

a presença do responsável pela relatoria da matéria, a apreciação de dois processos, pela 75 

similaridade do tema. A seguir, esclareceu que os assuntos foram novamente pautados e 76 

ponderou favoravelmente à sua apreciação e tomada da decisão, apesar da ausência 77 

justificada do Relator da matéria, Professor Alexandre Travessoni Gomes Trivisonno, em 78 

função de viagem. Em seguida, passou a palavra aos membros da Comissão de Recursos, 79 

que apresentaram os Pareceres acerca de ambos os recursos. 1.1 Recurso contra decisão 80 

do CEPE, referente a promoção para a Classe de Professor Titular, de interesse de 81 

Armando Gil Magalhães Neves, do Departamento de Matemática do Instituto de 82 

Ciências Exatas (Processo no 23072.018020/2014-01) - O Sr. Presidente informou que foi 83 
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distribuído aos Conselheiros o Parecer no 05/2017 da Comissão de Recursos (ANEXO B). 84 

Após manifestações, o Sr. Presidente colocou em votação o Parecer no 05/2017 da 85 

Comissão de Recursos, favorável ao deferimento parcial do recurso, com as seguintes 86 

recomendações: a) que o processo em tela seja encaminhado ao Instituto de Ciências 87 

Exatas-ICEx, para que seja realizada nova avaliação de desempenho do mencionado 88 

docente, com base na documentação que já consta dos autos do processo; b) que o exame 89 

e o julgamento ocorram  por outra Comissão Avaliadora, à luz dos critérios que 90 

vigoravam quando do protocolo de seu processo, ficando, a critério da Unidade, definir a 91 

composição da referida Comissão, a qual poderá ser constituída com os mesmos membros 92 

ou não; c) que a avaliação de desempenho para promoção para a Classe de Professor 93 

Titular discrimine detalhadamente os pontos obtidos em cada item; d) que a avaliação do 94 

memorial seja mantida, devendo-se, para o cômputo final da nota, substituir apenas a 95 

avaliação de desempenho realizada em 2015 pela avaliação a ser realizada novamente. O 96 

Plenário rejeitou o referido Parecer, apurando-se na votação doze votos a favor, dezenove 97 

contrários e três abstenções, decidindo-se, portanto, pela manutenção da decisão do CEPE 98 

de indeferimento do recurso. Foi gerada Decisão sobre a matéria (ANEXO C). 1.2 99 

Recurso contra decisão do CEPE, referente a promoção para a Classe de Professor 100 

Titular, de interesse de Cesar de Souza Eschenazi, do Departamento de Matemática 101 

do Instituto de Ciências Exatas (Processo no 23072.018022/2014-91) - O Sr. Presidente 102 

informou que foi distribuído aos Conselheiros o Parecer no 06/2017 da Comissão de 103 

Recursos (ANEXO D). O Sr. Presidente colocou em votação o Parecer no 06/2017 da 104 

Comissão de Recursos, favorável ao deferimento parcial do recurso, com as seguintes 105 

recomendações: a) que o processo em tela seja encaminhado ao Instituto de Ciências 106 

Exatas-ICEx, para que seja realizada nova avaliação de desempenho do mencionado 107 

docente, com base na documentação que já consta dos autos do processo; b) que o exame 108 

e o julgamento ocorram  por outra Comissão Avaliadora, à luz dos critérios que 109 

vigoravam quando do protocolo de seu processo, ficando, a critério da Unidade, definir a 110 

composição da referida Comissão, a qual poderá ser constituída com os mesmos membros 111 

ou não; c) que a avaliação de desempenho para promoção para a Classe de Professor 112 

Titular discrimine detalhadamente os pontos obtidos em cada item; d) que a avaliação do 113 

memorial seja mantida, devendo-se, para o cômputo final da nota, substituir apenas a 114 

avaliação de desempenho realizada em 2015 pela avaliação a ser realizada novamente. O 115 

Plenário rejeitou o referido Parecer, apurando-se na votação onze votos favoráveis, 116 

dezessete contra e três abstenções, mantendo, portanto, a decisão do CEPE de 117 

indeferimento do recurso. Foi gerada Decisão sobre o assunto (ANEXO E). 2. Recurso 118 

contra decisão do Conselho Diretor do Hospital das Clínicas, relativo a pedido de 119 

afastamento no país para fim de qualificação, de interesse da Servidora Técnico-120 

Administrativa em Educação Maristela de Oliveira Costa (Processo 121 

no 23072.005275/2017-48) - O Sr. Presidente informou que foram distribuídos aos 122 

Conselheiros o Parecer no 09/2017 da Comissão de Recursos (ANEXO F), cujo voto é 123 

favorável ao deferimento do recurso, com a recomendação de que a Servidora Maristela de 124 

Oliveira Costa seja autorizada a afastar-se no País por período de um ano, para cursar Pós-125 



 
                 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 

 

 

 4 

Graduação, em nível de Mestrado, com possibilidade de prorrogação do prazo por até 24 126 

meses, condicionada à avaliação do primeiro afastamento. O Sr. Presidente acrescentou 127 

que foi também distribuído a todos o Ofício no 941/2017 da Presidência do Conselho 128 

Diretor do Hospital das Clínicas (ANEXO G), que registra o entendimento de que o 129 

recurso da interessada deve ser considerado nulo pelo Conselho Universitário, uma vez que 130 

a Servidora já se encontra afastada desde 21 de agosto de 2017, estando, portanto, 131 

cumprindo a decisão do mencionado Conselho Diretor, o qual autorizou seu afastamento 132 

por período de quatro meses, a partir de agosto de 2017 (2o semestre). A seguir, o Sr. 133 

Presidente passou a palavra à Relatora, Professora Graciela Inés Ravetti de Gómez, que 134 

expôs o assunto. Após breve debate, o Sr. Presidente, com a anuência dos Conselheiros, 135 

colocou em votação a proposta formulada em Plenário, favorável à concessão da 136 

autorização de afastamento da interessada por período de um ano, com início em 21 de 137 

agosto de 2017 (data em que já se afastou) e término em 20 de agosto de 2018. O Plenário 138 

aprovou a proposta, apurando-se uma abstenção na votação. Foi gerada Decisão sobre a 139 

matéria (ANEXO H). 3. Recomposição das Comissões Permanentes do Conselho 140 

Universitário - O Sr. Presidente informou que foi distribuído aos Conselheiros documento 141 

com informações sobre as vagas existentes nas Comissões Permanentes (ANEXO I), 142 

visando à recomposição de uma vaga docente na Comissão de Recursos, ocupada 143 

anteriormente pelo Professor Sérgio Teixeira da Fonseca, que deixou de integrar o 144 

Conselho Universitário, uma vez que seu mandato como Diretor da Escola de Educação 145 

Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional expirou em 30 de setembro de 2017. 146 

Acrescentou que foi novamente prevista a recomposição das vagas da representação 147 

discente em todas as Comissões, ficando, contudo, automaticamente adiada a indicação dos 148 

representantes estudantis, em decorrência da pendência na regularização da situação do 149 

DCE. O Plenário decidiu indicar o Professor Henrique Pretti para integrar a Comissão de 150 

Recursos. O Universitário Hygor Hernane Telles e Silva pediu a autorização do Conselho 151 

Universitário para a participação dos discente nas reuniões das Comissões Permanentes do 152 

Conselho Universitário, com direito a voz, mas não a voto. O Sr. Presidente acolheu a 153 

solicitação. 4. Proposta de concessão do título de Doutor Honoris Causa ao Juiz 154 

Antônio Augusto Cançado Trindade, de interesse da Faculdade de Direito - Quorum 155 

de deliberação: 2/3 dos membros do Conselho Universitário, em escrutínio secreto (36 votos) 156 

- O Sr. Presidente informou que foi distribuído aos Conselheiros o Parecer no 17/2017 da 157 

Comissão de Legislação (ANEXO J), que conclui favoravelmente à aprovação da proposta 158 

de concessão do título de Doutor Honoris Causa ao Professor Antônio Augusto Cançado 159 

Trindade. A seguir, ponderou favoravelmente à retirada do assunto da pauta, tanto em 160 

função das ausências justificadas à sessão do Relator da matéria, Professor José Marcos 161 

Silva Nogueira, e do Diretor da Faculdade de Direito, Professor Fernando Gonzaga Jayme, 162 

como em função do número de Conselheiros presentes e do quorum qualificado de 163 

deliberação, uma vez que se trata de matéria que exige, para ser aprovada, o voto favorável 164 

de no mínimo 2/3 dos membros do Colegiado. Houve aquiescência do Plenário à retirada 165 

do assunto da pauta. 5. Proposta de alteração da composição da Congregação do 166 

Instituto de Ciências Biológicas - O Sr. Presidente informou que foi distribuído aos 167 
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Conselheiros o Parecer no 16/2017 da Comissão de Legislação (ANEXO K). A Professora 168 

Maria Elena de Lima Perez Garcia solicitou vista do processo e, reportando-se ao § 7o do 169 

art. 15 do Regimento Geral da UFMG, pediu ao Plenário a ampliação do prazo de dez dias 170 

para a apresentação de seu parecer de vista, adiando-a para a primeira reunião de 2018. 171 

Houve anuência do Plenário. 6. Proposta de alteração do regimento do Comitê de Ética 172 

em Pesquisa da UFMG, estabelecido na Resolução no 27/2007, de 13/12/2007 - O Sr. 173 

Presidente informou que foi distribuído aos Conselheiros o Parecer no 18/2017 da 174 

Comissão de Legislação (ANEXO L) e, a seguir, passou a palavra para a Professora Eliane 175 

Maria Palhares Guimarães, que apresentou o assunto ao Plenário. Após breves 176 

considerações, o Sr. Presidente, com a anuência do Plenário, submeteu a votação em bloco 177 

o Parecer no 18/2017 da Comissão de Legislação, que conclui pela aprovação da proposta 178 

de alteração do Regimento do Comitê de Ética em Pesquisa da UFMG, com os ajustes 179 

sugeridos. O documento foi aprovado por unanimidade pelo Plenário. Em seguida, foram 180 

discutidos, votados e aprovados os seguintes destaques: a) § 3o do art. 1o - manter a 181 

redação original proposta: § 3o O CEP/UFMG deve emitir pareceres consubstanciados 182 

sobre os aspectos éticos das atividades de pesquisa envolvendo seres humanos, prevendo o 183 

impacto de tais atividades sobre o bem-estar geral e os direitos fundamentais de 184 

indivíduos e populações humanas. b) alínea “l”, inciso I do art. 5o - substituir o texto “l) 1 185 

(um) do Colégio Técnico ou do Centro Pedagógico da Escola de Educação Básica e 186 

Profissional;” pelo seguinte: l) um da Escola de Educação Básica e Profissional. Foi 187 

gerada a Resolução no 11/2017 (ANEXO M). 7. Recurso contra a decisão do Reitor, 188 

referente a não aprovação de Servidor Técnico-Administrativo em Educação na 189 

avaliação especial de desempenho, para fim da aquisição de estabilidade (estágio 190 

probatório), de interesse de Augusta Cristina de Souza (Processo 191 

no 23072.042834/2009-91) - O Sr. Presidente observou que o assunto constou da pauta da 192 

reunião do Colegiado realizada no dia 23 de maio de 2017, tendo sido distribuído aos 193 

Conselheiros o Parecer no 02/2017 da Comissão de Recursos (ANEXO N), oportunidade 194 

em que a Servidora Técnico-Administrativa em Educação Cristina Del Papa solicitou vista 195 

da documentação. Acrescentou que a matéria foi novamente pautada para o dia 22 de 196 

agosto, com a distribuição prévia do Parecer de Vista (ANEXO O), tendo o Plenário, após 197 

manifestações e, considerando a divergência entre os Pareceres sobre a tempestividade ou 198 

não do recurso, decidiu retirar o assunto da pauta e solicitar a manifestação da 199 

Procuradoria Federal na UFMG. A seguir, o Sr. Presidente informou que, para a presente 200 

reunião, foram novamente distribuídos aos Conselheiros o Parecer no 02/2017 da Comissão 201 

de Recursos e o Parecer de Vista da Servidora Técnico-Administrativa em Educação 202 

Cristina Del Papa, além do Ofício no 94/2017 da SODS (ANEXO P) e o Parecer 203 

no 629/2017 da Procuradoria Federal-UFMG (ANEXO Q). Houve breve discussão sobre o 204 

assunto, considerando-se os Pareceres emitidos, cujos votos são os seguintes: a) Parecer 205 

no 02/2017 da Comissão de Recursos, desfavorável ao acolhimento do recurso, por 206 

intempestivo, considerando que a interessada pleiteia reavaliação da sua terceira avaliação 207 

de Estágio Probatório, emitida em 04 de agosto de 2011; b) Parecer de Vista: favorável ao 208 

acolhimento do recurso, recomendando a designação de uma nova comissão de estágio 209 
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probatório; c) Parecer no 629/2017 da Procuradoria Federal-UFMG: favorável a que o 210 

recurso seja considerado tempestivo, entendendo ter se iniciado em 30 de junho de 2016 o 211 

prazo de trinta dias para interposição de recurso. Após breve discussão sobre o assunto, os 212 

Conselheiros acordaram com a votação do Parecer de Vista. O Sr. Presidente, com a 213 

anuência do Plenário, submeteu a votos o Parecer de Vista, que foi aprovado por 214 

unanimidade. PALAVRA LIVRE - O Universitário Alexandre Lopes Boaventura Cunha, 215 

em nome do Diretório Central dos Estudantes-DCE, gestão Muda UFMG, formulou 216 

convite a todos para participarem da calourada A sua UFMG 2017/2, a realizar-se a partir 217 

das 15 horas do dia 08 de dezembro de 2017, no espaço relativo ao Heliporto construído 218 

pela organização da Copa do Mundo realizada no Brasil em 2016, nas instalações do 219 

Centro Esportivo Universitário-CEU. Agradeceu ao Reitor, Professor Jaime Arturo 220 

Ramírez, à Vice-Reitora, Professora Sandra Regina Goulart Almeida, e ao Pró-Reitor de 221 

Assuntos Estudantis, Professor Tarcísio Mauro Vago, pela colaboração na viabilização do 222 

evento. O Sr. Presidente esclareceu que houve aquiescência da Administração Central para 223 

ceder o espaço e cumprimentou os discentes pela iniciativa. A Conselheira Cristina Del 224 

Papa comentou que a greve dos servidores técnico-administrativos em educação, iniciada 225 

em 10 de novembro de 2017, agendada para terminar em 08 de dezembro de 2017, está 226 

prorrogada, aguardando a definição sobre a votação da reforma da Previdência. Solicitou 227 

moção de apoio do Conselho Universitário às reivindicações do segmento, entre outras: 228 

contra conjunto de medidas do Governo Federal, que retira direitos e prejudica os 229 

servidores técnico-administrativos em educação, como a reestruturação da carreira 230 

(PCCTAE) e mudança nas regras relativas ao incentivo à capacitação; contra a reforma da 231 

Previdência e a Medida Provisória no 805/2017, a qual, entre outras determinações, 232 

posterga as duas parcelas restantes da reestruturação da carreira docente e amplia de 11% 233 

para 14% a alíquota da contribuição previdenciária. O Sr. Presidente pediu a apresentação 234 

de texto proposta com a especificação das reivindicações, a ser repassado aos 235 

Conselheiros, para análise e manifestação e posterior emissão de moção de apoio. Em 236 

seguida, pediu a presença de todos na reunião a realizar-se às 14 horas do dia 12 de 237 

dezembro de 2017 do Colégio Eleitoral (Conselho Universitário, Conselho de Ensino, 238 

Pesquisa e Extensão e Conselho de Curadores), para a elaboração da lista tríplice de 239 

docentes para a escolha do Reitor e do Vice-Reitor da UFMG, gestão 2018-2022. A seguir, 240 

não havendo outras manifestações, o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos e 241 

encerrou a sessão, da qual, eu, Consuelo Dourado Dupin, Coordenadora da Secretaria dos 242 

Órgãos de Deliberação Superior, lavrei a presente ata, que assino. 243 
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