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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E 

EXTENSÃO REALIZADA EM 20 DE FEVEREIRO DE 2018 (No 349) 

Aos vinte dias do mês de fevereiro de dois mil e dezoito, 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 de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade 5 

Federal de Minas Gerais, presidido pelo Reitor, Professor Jaime Arturo Ramírez, com a 6 

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

Reitora; Ricardo Hiroshi Caldeira Takahashi (Pró-Reitor de Graduação); Humberto Osório 8 

Stumpf (Pró-Reitor Adjunto de Pós-Graduação); Ado Jório de Vasconcelos (Pró-Reitor de 9 

Pesquisa); Benigna Maria de Oliveira (Pró-Reitora de Extensão); Marcos Felipe Sudré 10 

Saidler (suplente), pela Escola de Arquitetura; Francinete Veloso Duarte, pelo Instituto de 11 

Ciências Agrárias; Cleida Aparecida de Oliveira, pelo Instituto de Ciências Biológicas; 12 

Valéria Gama Fully Bressan, pela Faculdade de Ciências Econômicas; Seme Gebara Neto, 13 

pelo Instituto de Ciências Exatas; Benildes Coura Moreira dos Santos Maculan (suplente), 14 

pela Escola de Ciência da Informação; Marcella Furtado de Magalhães Gomes, pela 15 

Faculdade de Direito; Rachel Oliveira Castilho, pela Faculdade de Farmácia; Thaís Porlan 16 

de Oliveira, pela Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas; Roberto Célio Valadão, pelo 17 

Instituto de Geociências; Antônio Orlando de Oliveira Dourado Lopes (suplente), pela 18 

Faculdade de Letras; Márcia Mendonça Carneiro (suplente), pela Faculdade de Medicina; 19 

Marcos Azeredo Furquim Werneck (suplente), pela Faculdade de Odontologia; Andrey 20 

Pereira Lage, pela Escola de Veterinária; Yaska Fernanda de Lima Campos e Bruno Otávio 21 

Soares Teixeira, pela representação dos Coordenadores de Colegiados de Cursos de 22 

Graduação; Adriana Maria Valladão Novais Van Petten, pela representação dos 23 

Coordenadores de Colegiados de Cursos de Pós-Graduação; Matheus Anchieta Ramírez, 24 

Júlia Maria de Andrade e Janice Henriques da Silva Amaral, pela representação dos 25 

Coordenadores de Extensão; Tânia Aretuza Ambrizi Gebara, pela Escola de Educação 26 

Básica e Profissional; Alexandre Rodrigues Ferreira, pelo Hospital das Clínicas. Justificou 27 

sua ausência à sessão a Conselheira Maria Goreti Boaventura. Deixaram de comparecer à 28 

sessão os Conselheiros Luciano Mendes de Faria Filho, Solange Cervinho Bicalho Godoy, 29 

Herman Sander Mansur e Renato Antônio Celso Ferreira. Encontram-se vagas a 30 

representação da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional, a da 31 

Escola de Música; duas representações dos Coordenadores de Colegiados de Cursos de 32 

Pós-Graduação; três dos Coordenadores de Grupos de Pesquisa e as oito do corpo discente. 33 

Participaram da sessão, como convidados, os Universitários Vítor Vaz Moreira, Thiago 34 

Luiz Abreu Romão, Gabriell Duarte da Costa Lopes e Débora Alves de Souza. Havendo 35 

quorum regulamentar, o Sr. Presidente cumprimentou os Conselheiros e declarou abertos 36 

os trabalhos. EXPEDIENTE - Comunicações - O Sr. Presidente comunicou que o 37 

Professor Marcos Felipe Sudré Saidler, representante suplente da Escola de Arquitetura, 38 

assumirá a representação da Unidade a partir de 1o de março de 2018, continuando a atuar 39 

na Câmara de Pós-Graduação, uma vez que a representante efetiva, Professora Denise 40 

Morado Nascimento, renunciou ao seu mandato no CEPE por motivo de afastamento para 41 
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residência pós-doutoral. Ata - O Sr. Presidente, após informar que foi distribuída aos 42 

Conselheiros a ata da reunião do Colegiado realizada em 14 de novembro de 2017 43 

(no 348), submeteu o documento a discussão. Não havendo manifestações, o Sr. Presidente 44 

colocou em votação a referida ata, que foi aprovada por unanimidade pelo Plenário. 45 

Informes - O Sr. Presidente, após observar que continua pendente a regularização, à luz do 46 

Regimento Geral da UFMG, da situação do Diretório Central dos Estudantes, ao qual 47 

compete indicar os representantes do corpo discente nos órgãos colegiados superiores da 48 

Universidade, submeteu à apreciação do Plenário o pedido dos membros do DCE para 49 

participarem da sessão. Não havendo objeção, passaram a participar da sessão, como 50 

convidados, com direito a voz, mas não a voto, os Universitários Vítor Vaz Moreira, 51 

Thiago Luiz Abreu Romão, Gabriell Duarte da Costa Lopes e Débora Alves de Souza. 52 

ORDEM DO DIA - 1 Apreciação do teor final da Resolução Complementar que 53 

estabelece as Normas Gerais de Graduação da UFMG, revogando a Resolução 54 

Complementar no 01/1990, de 25 de outubro de 1990 - Quorum de deliberação: 55 

maioria absoluta dos membros - O Sr. Presidente informou que o CEPE, na reunião 56 

realizada em 8 de agosto de 2017, aprovou em bloco a proposta de Resolução 57 

Complementar estabelecendo as Normas Gerais de Graduação e, na sessão de 29 de agosto 58 

de 2017 discutiu e deliberou sobre os destaques apresentados pelos Conselheiros e decidiu 59 

instituir comissão para adequar o texto e apresentá-lo novamente ao Plenário para 60 

deliberação final sobre a matéria. A seguir, o Sr. Presidente, após informar que foi 61 

distribuído a todos aos Conselheiros o texto revisado do Anteprojeto de Resolução 62 

Complementar, passou a palavra ao Pró-Reitor de Graduação, Professor Ricardo Hiroshi 63 

Caldeira Takahashi, que explicou que o documento contempla a consolidação dos 64 

destaques e prestou esclarecimentos sobre a matéria ao Plenário. O Sr. Presidente, com a 65 

anuência dos Conselheiros, colocou em votação a versão revisada da proposta de 66 

Resolução Complementar que estabelece as Normas Gerais de Graduação. O documento 67 

foi aprovado, apurando-se na votação vinte e quatro votos a favor e duas abstenções. Foi 68 

gerada a Resolução Complementar no 01/2018 (ANEXO A). A seguir, o Sr. Presidente 69 

agradeceu a todos que contribuíram para a construção das novas Normas e solicitou que 70 

sejam encaminhadas ao Pró-Reitor de Graduação, Professor Ricardo Hiroshi Caldeira 71 

Takahashi, eventuais sugestões de adequação de redação ou de ajuste do texto. Em 72 

seguida, esclareceu que a Resolução Complementar ora aprovada entrará em vigor ainda 73 

este ano, após a aprovação, pelo Conselho Universitário, da proposta de alteração de 74 

artigos do Regimento Geral da UFMG, conforme deliberado na reunião do CEPE realizada 75 

em 29 de agosto de 2017. 2 Propostas de resoluções apresentadas pela Pró-Reitoria de 76 

Graduação - Foi distribuído aos Conselheiros o Ofício no 437/2017 da Pró-Reitoria de 77 

Graduação (ANEXO B), que apresenta as propostas de Resoluções, aprovadas pela Câmara de 78 

Graduação em 7 de novembro de 2017. 2.1 Resolução que regulamenta o processo de 79 

matrícula em atividades acadêmicas curriculares no âmbito da graduação - O 80 

Sr. Presidente informou que foi distribuída aos Conselheiros a proposta de Resolução 81 

(ANEXO C), cujo teor foi apresentado pelo Pró-Reitor de Graduação, Professor Ricardo 82 

Hiroshi Caldeira Takahashi. Seguiu-se discussão sobre a proposta, tendo sido apresentadas 83 
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sugestões de alteração. O Sr. Presidente, a seguir, com a anuência do Plenário, submeteu a 84 

votação em bloco a proposta de Resolução, contemplando as sugestões de alterações, sem 85 

prejuízo de destaques. Houve aprovação unânime do Plenário, gerando a Resolução 86 

no 01/2018 (ANEXO D). 2.2 Resolução que regulamenta a periodicidade da oferta e a 87 

definição do número de vagas ofertadas nas atividades acadêmicas curriculares, no 88 

âmbito da graduação - O Sr. Presidente informou que foi distribuída aos Conselheiros a 89 

proposta de Resolução (ANEXO E), que foi apresentada ao Plenário pelo Pró-Reitor de 90 

Graduação, Professor Ricardo Hiroshi Caldeira Takahashi. Seguiu-se discussão sobre a 91 

proposta, tendo sido apresentadas sugestões de alteração. Em seguida, o Sr. Presidente, 92 

após obter a anuência do Plenário, colocou em votação em bloco a proposta de Resolução 93 

com as sugestões de mudança, sem prejuízo de destaques. O documento foi aprovado por 94 

unanimidade, gerando a Resolução no 02/2018 (ANEXO F). 3 Propostas de composições 95 

de Colegiados de Cursos de Graduação - O Sr. Presidente informou que o Conselho 96 

Universitário, em 11 de agosto de 2015, criou os Cursos de Graduação em Jornalismo, em 97 

Publicidade e Propaganda e em Relações Públicas, extinguindo o Curso de Graduação em 98 

Comunicação Social a partir de 2016, mantendo, contudo, suas atividades e preservando a 99 

oferta das habilitações em Jornalismo, em Publicidade e Propaganda e em Relações 100 

Públicas até a integralização curricular do alunado. Observou que, considerando que 101 

compete ao CEPE estabelecer a composição de Colegiados de Curso, em conformidade 102 

com o Estatuto da UFMG, o Plenário, na reunião de 3 de outubro de 2017, discutiu o 103 

assunto, tendo sido apresentadas, na oportunidade, as seguintes ponderações: a) não houve 104 

aumento do número de vagas discentes com a criação dos Cursos de Jornalismo, de 105 

Publicidade e Propaganda e de Relações Públicas, os quais eram ofertados como 106 

habilitações do Curso de Comunicação Social, extinto pelo Conselho Universitário em 11 107 

de agosto de 2015; b) há a possibilidade de serviços administrativos comuns serem 108 

agregados em uma estrutura centralizada única; c) não há clareza quanto à necessidade de 109 

instituição de Colegiados distintos, sob o ponto de vista didático-pedagógico. O Plenário, 110 

na referida sessão, decidiu baixar o assunto em diligência à Faculdade de Filosofia e 111 

Ciências Humanas, para fundamentação das propostas e para esclarecimentos sobre a 112 

organização administrativa dos mencionados Colegiados de Cursos no que diz respeito às 113 

demandas de recursos humanos, de funções gratificadas, de espaço físico e de 114 

infraestrutura, bem como sobre a justificativa didático-pedagógica. A seguir, o 115 

Sr. Presidente informou que foram distribuídos aos Conselheiros os seguintes documentos: 116 

Ofício no 214/2017 da Pró-Reitoria de Graduação (ANEXO G), que encaminha o Parecer 117 

da Câmara de Graduação; Parecer no 097/2017 da Câmara de Graduação (ANEXO H); 118 

Resolução no 12/87, de 14 de setembro de 1987 (ANEXO I), que define a composição do 119 

Colegiado de Curso de Comunicação Social; Ofício no 273/2017 da Diretoria da FAFICH 120 

(ANEXO J), encaminhando a documentação em resposta à diligência do CEPE; Ofício 121 

no 067/2017 da Coordenação do Colegiado de Comunicação Social, em atendimento à 122 

diligência do CEPE (ANEXO K). Em seguida, o Sr. Presidente passou a palavra ao Pró-123 

Reitor de Graduação, Professor Ricardo Hiroshi Caldeira Takahashi, que apresentou a 124 

matéria ao Plenário. Após breves esclarecimentos, o Sr. Presidente, com a anuência dos 125 
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Conselheiros, passou à apreciação de cada uma das propostas. 3.1 Proposta de 126 

composição do Colegiado do Curso de Graduação em Jornalismo - O Sr. Presidente, 127 

após informar que foi distribuída aos Conselheiros a proposta de Resolução referente à 128 

composição do Colegiado do Curso de Jornalismo, submeteu o documento à apreciação do 129 

Plenário. Não havendo manifestações, o Sr. Presidente colocou em votação em bloco o 130 

Anteprojeto de Resolução, sem prejuízo de destaques. O documento foi aprovado, com a 131 

seguinte correção no inciso IV do art. 1o: onde se lê “03 (três) docentes do Departamento 132 

de Ciências Administrativas”, leia-se “1 (um) docente do Departamento de Ciências 133 

Administrativas”. Foi gerada a Resolução no 03/2018 (ANEXO L). 3.2 Proposta de 134 

composição do Colegiado do Curso de Graduação em Publicidade e Propaganda - O 135 

Sr. Presidente, após informar que foi distribuída aos Conselheiros a proposta de resolução 136 

referente à composição do Colegiado do Curso de Publicidade e Propaganda, submeteu o 137 

documento a discussão. Não havendo manifestações, o Sr. Presidente colocou em votação 138 

em bloco a proposta de resolução, sem prejuízo de destaques. O documento foi aprovado, 139 

com a seguinte correção no inciso IV do art. 1o: onde se lê “03 (três) docentes do 140 

Departamento de Ciências Administrativas”, leia-se “1 (um) docente do Departamento de 141 

Ciências Administrativas”. Foi gerada a Resolução no 04/2018 (ANEXO M). 3.3 Proposta 142 

de composição do Colegiado do Curso de Graduação em Relações Públicas - O 143 

Sr. Presidente, após informar que foi distribuída aos Conselheiros a proposta de resolução 144 

referente à composição do Colegiado do Curso de Reações Públicas, submeteu o 145 

documento a discussão. Não havendo manifestações, o Sr. Presidente colocou em votação 146 

em bloco a proposta de resolução, sem prejuízo de destaques. O documento foi aprovado, 147 

com a seguinte correção no inciso IV do art. 1o: onde se lê “03 (três) docentes do 148 

Departamento de Ciências Administrativas”, leia-se “1 (um) docente do Departamento de 149 

Ciências Administrativas”. Foi gerada a Resolução no 05/2018 (ANEXO N). 150 

4 Recomposição do Conselho Editorial da Editora UFMG - O Sr. Presidente observou 151 

que, de acordo com o inciso III do art. 4o do Regimento da Editora UFMG, estabelecido na 152 

Resolução do Conselho Universitário no 08/2017, de 22 de agosto de 2017 (ANEXO O), 153 

distribuída aos Conselheiros, o Conselho Editorial deve ser integrado por oito professores, 154 

com respectivos suplentes, indicados pelo CEPE, para mandato de dois anos, permitida a 155 

recondução, garantida a presença de um representante de cada uma das seguintes áreas: 156 

Humanas e Sociais; Biológicas e Saúde; Tecnologia e Inovação; Artes; Letras; Sociais 157 

Aplicadas; Educação; Exatas, Ambientais e da Terra. Informou que a Reitoria solicitou à 158 

Direção de cada Unidade Acadêmica o encaminhamento, à Secretaria dos Órgãos de 159 

Deliberação Superior, de sugestões de nomes apresentados pela respectiva Congregação, 160 

de forma a contemplar as áreas previstas no Regimento do Órgão, acompanhadas de 161 

exposição de motivos e do currículo de cada indicado, para apreciação e deliberação do 162 

CEPE. O Sr. Presidente acrescentou que a documentação completa referente à sugestão de 163 

nomes ficou na SODS, à disposição dos Conselheiros, para consulta, desde o envio da 164 

convocação para a presente reunião, e continua disponível na Mesa da Presidência, e 165 

informou que foi distribuído aos Conselheiros os nomes sugeridos pelas Unidades 166 

Acadêmicas e pela Direção da Editora UFMG (ANEXO P). A seguir, o Sr. Presidente 167 
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instituiu Comissão Escrutinadora integrada pela Professora Thaís Porlan de Oliveira e pelo 168 

Universitário Thiago Luiz Abreu Romão, os quais conduziram o processo de eleição, 169 

secreta, mediante cédula em urna, apuraram os votos e entregaram o resultado à Mesa da 170 

Presidência. O Sr. Presidente, após agradecer à Professora Thaís Porlan de Oliveira e ao 171 

discente Thiago Luiz Abreu Romão pela colaboração, declarou eleitos os seguintes 172 

docentes: Tereza Virgínia Ribeiro Barbosa (efetiva) e Carla Viana Coscarelli (suplente), 173 

ambas lotadas na Faculdade de Letras, como representantes da Área de Letras; César 174 

Geraldo Guimarães (efetivo) e Rodrigo Patto Sá Motta (suplente), ambos lotados na 175 

Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, como representantes da Área de Humanas e 176 

Sociais; João Antônio de Paula (efetivo), lotado na Faculdade de Ciências Econômicas, e 177 

José Luiz Borges Horta (suplente), lotado na Faculdade de Direito, como representantes da 178 

Área de Sociais Aplicadas; Élder Antônio Sousa e Paiva (efetivo), lotado no Instituto de 179 

Ciências Biológicas, e Antônio Luiz Pinho Ribeiro (suplente), lotado na Faculdade de 180 

Medicina, como representantes da Área de Biológicas e Saúde; Maria Cristina Soares de 181 

Gouvêa (efetiva) e Maria Alice de Lima Gomes Nogueira (suplente), ambas lotadas na 182 

Faculdade de Educação, como representantes da Área de Educação; Eduardo da Motta e 183 

Albuquerque (efetivo), lotado na Faculdade de Ciências Econômicas, e Ricardo Hiroshi 184 

Caldeira Takahashi (suplente), lotado no Instituto de Ciências Exatas, como representantes 185 

da Área de Tecnologia e Inovação; Ana Carina Utsch Terra (efetiva), lotada na Escola de 186 

Belas-Artes, e Helena Lopes da Silva (suplente), lotada na Escola de Música, como 187 

representantes da Área de Artes; Antônio de Pinho Marques Júnior (efetivo), lotado na 188 

Escola de Veterinária, e Cássio Eduardo Viana Hissa (suplente), lotado no Instituto de 189 

Geociências, como representantes da Área de Exatas, Ambientais e da Terra. Foi gerada a 190 

Portaria do Reitor no 18/2018 (ANEXO Q). O Sr. Presidente, considerando o adiantado da 191 

hora, informou que os itens 5 e 6 da pauta serão apreciados na próxima reunião do 192 

Colegiado. A seguir, observou que participa de sua última reunião do CEPE, e manifestou 193 

seus agradecimentos nos seguintes termos: À Professora Sandra Regina Goulart Almeida, 194 

que atuou como correitora durante todo esse período, imprescindível não apenas durante 195 

a gestão, mas sobretudo para que pudéssemos chegar até aqui; a cada um dos 196 

representantes das Unidades que compõem a UFMG, aos representantes dos 197 

Coordenadores de Graduação, de Pós-Graduação, de Grupos de Pesquisa e de Extensão; 198 

aos Pró-Reitores Ado Jório de Vasconcelos e Mônica Maria Diniz Leão (Pesquisa), 199 

Denise Maria Trombert de Oliveira e Humberto Osório Stumpf (Pós-Graduação), Ricardo 200 

Hiroshi Caldeira Takahashi e Walmir Matos Caminhas (Graduação), Benigna Maria de 201 

Oliveira e Cláudia Andréa Mayorga Borges (Extensão); a todos que nos ajudaram durante 202 

a gestão; a todos os servidores das pró-reitorias. Eu gostaria, rapidamente, de dizer que 203 

ter merecido a confiança da comunidade para dirigir e servir à UFMG foi a maior honra 204 

que eu, como professor e servidor público, poderia ter tido na minha carreira, e eu serei 205 

eternamente grato à UFMG por isso. Eu levo comigo duas coisas: a primeira, um enorme 206 

aprendizado que este Conselho, este Colegiado nos proporcionou. A convivência com 207 

vocês só nos faz sair daqui mais engrandecidos e com uma visão cada vez mais nobre do 208 

quanto é servir a uma Universidade como a UFMG. E a segunda é o senso do dever 209 
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cumprido. Sei que enfrentamos um período que não foi fácil, mas não deixamos de 210 

enfrentar as questões que estavam postas ao nosso tempo e os desafios. E enfrentamos 211 

vários. Eu vou colocar apenas que a UFMG, como vocês sabem, avançou em todos os 212 

indicadores acadêmicos; é claro que isso é um esforço de toda a comunidade, mas há 213 

também o mérito da gestão que está à frente desta Instituição. E ela se mantém hoje entre 214 

as melhores instituições de ensino superior do país, com um compromisso claro com o 215 

ensino público de qualidade e de referência em todos os níveis. Isso é a UFMG. Ela 216 

também possui uma pesquisa alicerçada, com repercussão nacional e internacional em 217 

todas as áreas do conhecimento. E uma extensão articulada com ações formativas, com 218 

fronteiras que estão cada vez mais capilarizadas na nossa sociedade, que nos sustenta. 219 

Nessa articulação entre esses três pilares, eu tenho certeza de que nós, nesta gestão, 220 

demos um passo a mais, e vamos, a partir de 19 de março, passar essa responsabilidade 221 

para a Professora Sandra e a sua equipe, conscientes de que a UFMG está um pouco 222 

melhor mas, também, de que ela tem um longo e sempre desafiante caminho pela frente. 223 

Tenho certeza de que a Professora Sandra e o Professor Alessandro saberão dar 224 

continuidade ao que eles considerarem que está no rumo certo e fazer as correções e as 225 

inflexões naquilo que considerarem que precisa ser mudado. E eu reconheço que muitas 226 

coisas precisam ser mudadas e aprimoradas. Quero também agradecer ao corpo discente, 227 

pela parceria durante todo esse período; e à SODS, por nos ter auxiliado durante todo 228 

esse período; e a todos vocês, meu muito obrigado! Seguiram-se aplausos do Plenário. 229 

PALAVRA LIVRE - A Professora Júlia Maria de Andrade, em nome do Instituto de 230 

Ciências Agrárias e da Câmara de Extensão, agradeceu aos Professores Jaime Arturo 231 

Ramírez e Sandra Regina Goulart Almeida pelo aprendizado, pelo companheirismo e por 232 

tudo que foi conquistado e construído durante a gestão, declarando que o trabalho 233 

continua, agora sob a gestão da Professora Sandra Regina Goulart Almeida. O Professor 234 

Bruno Otávio Soares Teixeira agradeceu aos Professores Jaime Arturo Ramírez e Sandra 235 

Regina Goulart Almeida e os parabenizou pelo trabalho realizado na condução da UFMG, 236 

pautado no respeito à diversidade e no difícil exercício da escuta e da conciliação. O 237 

Universitário Thiago Luiz Abreu Romão, em nome da atual Coordenação do Diretório 238 

Central dos Estudantes (Gestão Muda DCE), igualmente parabenizou o Reitor e a Vice-239 

Reitora pela condução da UFMG, agradecendo-lhes pela acolhida à atual gestão, pela 240 

parceria, pela escuta, pelo espírito de conciliação e pela forma amigável com que 241 

acolheram os discentes, os quais, muitas vezes, criam resistência à Reitoria. A seguir, não 242 

havendo outras manifestações, o Sr. Presidente agradeceu a todos pela presença e encerrou 243 

a sessão, da qual eu, Consuelo Dourado Dupin, Coordenadora da Secretaria dos Órgãos de 244 

Deliberação Superior, lavrei a presente ata, que assino. 245 

 


