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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E 

EXTENSÃO REALIZADA EM 3 DE ABRIL DE 2018 (No 350) 

Aos três dias do mês de abril de dois mil e dezoito, às quatorze horas, reuniu-se na Sala das 3 

Sessões, no quarto andar do prédio da Reitoria, Cidade Universitária, mediante prévia 4 

convocação individual, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade 5 

Federal de Minas Gerais, presidido pela Reitora, Professora Sandra Regina Goulart 6 

Almeida, com a presença dos seguintes Conselheiros: Professores Alessandro Fernandes 7 

Moreira, Vice-Reitor; Benigna Maria de Oliveira (Pró-Reitora de Graduação); Fábio Alves 8 

da Silva Júnior (Pró-Reitor de Pós-Graduação); André Ricardo Massensini (Pró-Reitor 9 

Adjunto de Pesquisa); Cláudia Andréa Mayorga Borges (Pró-Reitora de Extensão); 10 

Rogério Palhares Zschaber de Araújo, pela Escola de Arquitetura; Rita Lages Rodrigues 11 

(suplente), pela Escola de Belas-Artes; Cleida Aparecida de Oliveira, pelo Instituto de 12 

Ciências Biológicas; Valéria Gama Fully Bressan, pela Faculdade de Ciências 13 

Econômicas; Seme Gebara Neto, pelo Instituto de Ciências Exatas; Célia da Consolação 14 

Dias, pela Escola de Ciência da Informação; Luciano Mendes de Faria Filho, pela 15 

Faculdade de Educação; Adriana de França Drummond, pela Escola de Educação Física, 16 

Fisioterapia e Terapia Ocupacional; Solange Cervinho Bicalho Godoy, pela Escola de 17 

Enfermagem; Herman Sander Mansur, pela Escola de Engenharia; Rachel Oliveira 18 

Castilho, pela Faculdade de Farmácia; Thaís Porlan de Oliveira, pela Faculdade de 19 

Filosofia e Ciências Humanas; Tereza Virgínia Ribeiro Barbosa, pela Faculdade de Letras; 20 

Paulo Márcio Campos de Oliveira, pela Faculdade de Medicina; Marcos Azeredo Furquim 21 

Werneck (suplente), pela Faculdade de Odontologia; Andrey Pereira Lage, pela Escola de 22 

Veterinária; Yaska Fernanda de Lima Campos, Renato Antônio Celso Ferreira e Sueli 23 

Maria Coelho, pela representação dos Coordenadores de Colegiados de Cursos de 24 

Graduação; Adriana Maria Valladão Novais Van Petten, pela representação dos 25 

Coordenadores de Colegiados de Cursos de Pós-Graduação; Matheus Anchieta Ramírez, 26 

Júlia Maria de Andrade e Janice Henriques da Silva Amaral, pela representação dos 27 

Coordenadores de Extensão; Tânia Aretuza Ambrizi Gebara, pela Escola de Educação 28 

Básica e Profissional; Alexandre Rodrigues Ferreira, pelo Hospital das Clínicas. Não 29 

compareceram à sessão os Conselheiros Marcella Furtado de Magalhães Gomes, 30 

representante da Faculdade de Direito, e Roberto Célio Valadão, representante do Instituto 31 

de Geociências. Encontram-se vagas a representação do Instituto de Ciências Agrárias, a 32 

da Escola de Música, duas representações dos Coordenadores de Colegiados de Cursos de 33 

Pós-Graduação, as três dos Coordenadores de Grupos de Pesquisa e as oito do corpo 34 

discente. Participaram da sessão, como convidados, os Universitários Vítor Vaz Moreira, 35 

Gabriell Duarte da Costa Lopes, Thiago Luiz Abreu Romão e Leonardo Oliveira Machado 36 

de Sousa. Havendo quorum regulamentar, a Sr.ª Presidente cumprimentou os Conselheiros 37 

e declarou abertos os trabalhos. EXPEDIENTE - Comunicações - A Sr.ª Presidente 38 

prestou as seguintes informações: a) Passaram a integrar o CEPE, como Pró-Reitores da 39 

nova gestão do Reitorado, os Professores Benigna Maria de Oliveira e Bruno Otávio 40 

Soares Teixeira, respectivamente Pró-Reitora e Pró-Reitor Adjunto de Graduação; Fábio 41 
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Alves da Silva Júnior e Sílvia Helena Paixão Alencar, respectivamente Pró-Reitor e Pró-42 

Reitora Adjunta de Pós-Graduação; Mário Fernando Montenegro Campos e André Ricardo 43 

Massensini, respectivamente Pró-Reitor e Pró-Reitor Adjunto de Pesquisa; Cláudia Andréa 44 

Mayorga Borges e Paulo Sérgio Nascimento Lopes, respectivamente Pró-Reitora e Pró-45 

Reitor Adjunto de Extensão; b) A Congregação da Escola de Arquitetura, na reunião 46 

realizada no dia 7 de março de 2018, elegeu, como representantes da Unidade no CEPE, os 47 

Professores Rogério Palhares Zschaber de Araújo (efetivo) e Glaucinei Rodrigues Corrêa 48 

(suplente), para cumprimento de mandato a partir de 1o de abril de 2018; c) A Congregação 49 

da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional, na reunião realizada no 50 

dia 2 de abril de 2018, elegeu, como representantes da Unidade no CEPE, os Professores 51 

Adriana de França Drummond (efetiva) e Luciano Pereira da Silva (suplente), para 52 

cumprimento de mandato a partir de 02 de abril de 2018; d) A Professora Sueli Maria 53 

Coelho, representante suplente do Professor Bruno Otávio Soares Teixeira, assumiu a 54 

representação dos Coordenadores de Colegiados de Cursos de Graduação em virtude da 55 

nomeação do referido docente para o cargo de Pró-Reitor Adjunto de Graduação. Ata - A 56 

Sr.ª Presidente informou que foi distribuída aos Conselheiros a ata da reunião do Colegiado 57 

realizada em 20 de fevereiro de 2018 (no 349) e colocou o documento em discussão. Não 58 

havendo manifestações, submeteu a votação a referida ata, que foi aprovada, apurando-se 59 

uma abstenção na votação. Informes - A Sr.ª Presidente, após observar que continua 60 

pendente a regularização, à luz do Regimento Geral da UFMG, da situação do Diretório 61 

Central dos Estudantes-DCE, ao qual compete indicar os representantes do corpo discente 62 

nos órgãos colegiados superiores da Universidade, submeteu à apreciação do Plenário o 63 

pedido dos membros do DCE para participarem da sessão. Não havendo objeção, passaram 64 

a participar da sessão, como convidados, com direito a voz, mas não a voto, os 65 

Universitários Vítor Vaz Moreira, Gabriell Duarte da Costa Lopes, Thiago Luiz Abreu 66 

Romão e Leonardo Oliveira Machado de Sousa. ORDEM DO DIA - 1 Programa 67 

Professor Visitante do Magistério Superior da UFMG. 1.1 Chamada Complementar 68 

Interna no 002/2018, de 2 de abril de 2018, à Chamada Interna no 001/2018, de 16 de 69 

fevereiro de 2018, para o Programa Professor Visitante do Magistério Superior da 70 

UFMG (aprovação ad referendum) - A Sr.ª Presidente informou terem sido distribuídas 71 

aos Conselheiros a Chamada Interna no 001/2018 (ANEXO A), aprovada pelo CEPE em 72 

31 de outubro de 2017 e publicada em 16 de fevereiro de 2018, e a Chamada 73 

Complementar Interna no 002/2018 (ANEXO B), aprovada ad referendum do CEPE em 2 74 

de abril de 2018. A seguir, justificou sua aprovação ad referendum do Colegiado em 75 

virtude da necessidade de prorrogação do prazo para as inscrições no Programa. Não 76 

havendo manifestações, após obter a anuência do Plenário, a Sr.ª Presidente submeteu a 77 

votação sua aprovação ad referendum, a qual foi homologada por unanimidade. 78 

1.2 Instituição de Comissão do CEPE para avaliação, julgamento e classificação das 79 

propostas (1ª etapa) submetidas à Chamada Interna no 001/2018 para o Programa 80 

Professor Visitante do Magistério Superior da UFMG - Após informar ter sido 81 

distribuído aos Conselheiros o Ofício no 075/2018 da Pró-Reitoria de Graduação (ANEXO 82 

C), a Sr.ª Presidente passou a palavra à Pró-Reitora de Graduação, Professora Benigna 83 
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Maria de Oliveira, que apresentou o assunto ao Plenário, destacando que a criação da 84 

referida Comissão está prevista no item 7.1 da Chamada Interna no 001/2018, o qual 85 

determina que “As propostas serão analisadas por comissão instituída pelo CEPE para essa 86 

finalidade, composta por representantes das Câmaras de Graduação, Pós-Graduação, 87 

Pesquisa e Extensão, garantindo-se a participação de membros de diferentes áreas do 88 

conhecimento”. A seguir, informou que foram indicados para integrarem a Comissão os 89 

seguintes docentes: Seme Gebara Neto e Solange Cervinho Bicalho Godoy (representantes 90 

da Câmara de Graduação), Cleida Aparecida de Oliveira e Luiz Carlos Villalta 91 

(representantes da Câmara de Pós-Graduação), Herman Sander Mansur e Valéria Gama 92 

Fully Bressan (representantes da Câmara de Pesquisa), Tânia Aretuza Ambrizi Gebara e 93 

Alexandre Rodrigues Ferreira (representantes da Câmara de Extensão). Em seguida, não 94 

havendo manifestações, a Sr.ª Presidente, com a anuência do Plenário, submeteu a votação 95 

os nomes indicados, que foram aprovados por unanimidade. Foi gerada a Portaria 96 

no 090/2018 (ANEXO D). 2 Indicação, pela Reitora, de servidores docentes para a 97 

Presidência e a Vice-Presidência da Comissão Permanente de Pessoal Docente-98 

CPPD - A Sr.a Presidente observou que o Presidente e o Vice-Presidente do Órgão são 99 

indicados pelo Reitor, ouvidos os membros eleitos da CPPD e do CEPE, segundo dispõe a 100 

Resolução do Conselho Universitário no 08/2016, de 31 de maio de 2016, que estabelece a 101 

constituição e as atribuições da CPPD. A seguir, informou que foram disponibilizados aos 102 

Conselheiros: a) o Ofício GR no 288/2018 (ANEXO E), mediante o qual indica as 103 

Professoras Ana Maria Gontijo Figueiredo e Juliana Torres de Miranda para a Presidência 104 

e a Vice-Presidência da CPPD, respectivamente; b) o Ofício no 028/2018 da CPPD 105 

(ANEXO F), que informa que os membros da CPPD manifestaram-se favoravelmente às 106 

citadas indicações; c) a Resolução do Conselho Universitário no 08/2016, de 31 de maio 107 

2016 (ANEXO G). A seguir, a Sr.a Presidente submeteu o assunto à apreciação do Plenário 108 

e, não havendo objeções aos nomes indicados ou qualquer outra manifestação, considerou 109 

ouvido o CEPE. 3 Proposta de alocação de vagas da Carreira de Magistério Superior, 110 

baseada na análise das dimensões básica e de produção dos Departamentos/Unidades 111 

(aplicação da planilha de alocação) - A Sr.ª Presidente pediu a autorização do Plenário 112 

para convidar a Presidente pro tempore da CPPD, Professora Ana Maria Gontijo 113 

Figueiredo, para participar da sessão durante a apreciação deste item da pauta, com a 114 

finalidade de apresentar a proposta e prestar os esclarecimentos necessários aos 115 

Conselheiros. Não havendo objeções do Plenário, a referida docente passou a participar da 116 

sessão. A Sr.ª Presidente informou que foram distribuídos aos Conselheiros: a) o Ofício 117 

no 008/2018 da CPPD (ANEXO H); b) a relação de perdas docentes no período de 20 de 118 

julho de 2017 a 20 de dezembro de 2017 (ANEXO I); c) a proposta de alocação de vagas 119 

docentes (ANEXO J). Em seguida, passou a palavra à Professora Ana Maria Gontijo 120 

Figueiredo, a qual, mediante projeção em tela, fez apresentação (ANEXO K) ao Plenário e 121 

prestou esclarecimentos adicionais, destacando os seguintes aspectos: a) está sendo 122 

indicada a alocação de 66 vagas docentes, a serem submetidas a concurso público na 123 

Classe A, com denominação de Professor Adjunto, possuidor do título de Doutor, para 124 

cumprir o regime de trabalho de tempo integral com dedicação exclusiva; b) os aprovados 125 
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nos concursos públicos para o preenchimento das vagas docentes não podem ser nomeados 126 

no período dos três meses que antecedem as eleições nacionais, cujo primeiro turno 127 

ocorrerá em 7 de outubro de 2018, até a posse dos eleitos, em janeiro de 2019; c) a CPPD 128 

está analisando a oportunidade e os critérios de atribuição de vagas por planejamento 129 

estratégico, que será encaminhado ao CEPE para apreciação; d) ainda não foi computado, 130 

na proposta de alocação, o segundo quinto dos cargos distribuídos em 2007, 2008 e 2010, 131 

na dimensão real, para as licenciaturas e o bacharelado vinculados à Universidade Aberta 132 

do Brasil-UAB. Esse segundo quinto será incorporado quando for realizada a atualização 133 

anual dos dados de produção da planilha; e) há uma proposta de resolução para os critérios 134 

de distribuição de vagas, elaborada pela CPPD e pelas Câmaras do CEPE, finalizada em 135 

2016, que deverá ser rediscutida. Após considerações do Plenário, a Sr.a Presidente 136 

observou que, depois de ultimada pela CPPD e pelas Câmaras do CEPE, a proposta de 137 

resolução específica que definirá os critérios de alocação de vagas docentes, o documento 138 

será submetido à apreciação das Unidades Acadêmicas e, posteriormente, será apresentado 139 

ao CEPE, para deliberação final. Em seguida, agradeceu à Professora Ana Maria Gontijo 140 

Figueiredo pela colaboração. Após a saída do recinto da referida docente, a Sr.a Presidente, 141 

com a anuência dos Conselheiros, colocou em votação a proposta apresentada pela CPPD 142 

de alocação de 66 vagas docentes, que foi aprovada. 4 Propostas relativas à Política de 143 

Internalização: 4.1 Resolução que estabelece os parâmetros da Política de 144 

Internacionalização da UFMG 4.2 Plano Estratégico de Internacionalização da 145 

UFMG para o período de abril/2018 a março/2023 - A Sr.ª Presidente pediu a 146 

autorização do Plenário para convidar a Professora Denise Maria Trombert de Oliveira, 147 

Pró-Reitora de Pós-Graduação (gestão 2014-2018), para apresentar as propostas relativas à 148 

Política de Internacionalização e prestar esclarecimentos, juntamente com o Pró-Reitor de 149 

Pós-Graduação, Professor Fábio Alves da Silva Júnior. Não houve objeções do Plenário, 150 

passando a referida docente a participar da sessão, durante a discussão deste item da pauta. 151 

A seguir, a Sr.ª Presidente informou que foram distribuídos aos Conselheiros: a) o Ofício 152 

no 030/2018 da Pró-Reitoria de Pós-Graduação (ANEXO L); b) Exposição de Motivos 153 

sobre a proposta de Política de Internacionalização da UFMG (ANEXO M); c) a Proposta 154 

de Resolução referente à Política de Internacionalização da UFMG (ANEXO N); d) a 155 

Proposta de Plano Estratégico de Internacionalização da UFMG (ANEXO O). Em seguida, 156 

passou a palavra à Professora Denise Maria Trombert de Oliveira, que, inicialmente, 157 

ressaltou a importância de serem definidos princípios, objetivos e ações que a UFMG 158 

considera desejável cumprir em suas relações internacionais a curto, médio e longo prazos 159 

e que constarão do seu Plano de Desenvolvimento Institucional-PDI. Em seguida, 160 

apresentou a matéria, ressaltando que, para atender ao Edital no 41/2017 da Coordenação 161 

de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior-Capes, no âmbito do Programa 162 

Institucional de Internacionalização-Capes-PrInt, relativo à seleção de projetos 163 

institucionais de internacionalização das Instituições de Ensino Superior com programas de 164 

Pós-Graduação recomendados pela CAPES, a UFMG deve, dentre outras exigências, 165 

possuir plano institucional de internacionalização, com estratégia de internacionalização da 166 

Instituição de médio a longo prazos, aprovado pelo conselho superior responsável por 167 
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matérias relacionadas à Pós-Graduação. O Professor Fábio Alves da Silva Júnior prestou 168 

informações complementares sobre a matéria. Houve manifestações do Plenário, tendo 169 

sido apresentadas sugestões de aprimoramento tanto do teor do anteprojeto de resolução 170 

como do texto referente ao Plano de Internacionalização da UFMG. Em seguida, a Sr.ª 171 

Presidente agradeceu à Professora Denise Maria Trombert de Oliveira pela colaboração e 172 

dedicação ao projeto da internacionalização da UFMG como um todo, retirando-se a 173 

docente, em seguida, do recinto. A seguir, a Sr.a Presidente, após obter a anuência dos 174 

Conselheiros, colocou em votação em bloco, sem prejuízo de destaques, a proposta de 175 

resolução que estabelece os parâmetros da Política de Internacionalização da UFMG. O 176 

documento foi aprovado por unanimidade pelo Plenário, tendo sido apresentados, 177 

discutidos e votados os seguintes destaques: a) considerandos - inserção, na fundamentação 178 

da Resolução, de menção às Resoluções de 10 de maio de 2016 do CEPE no 04/2016 (que 179 

“Regulamenta o funcionamento da Diretoria de Relações Internacionais-DRI”) e no 180 

05/2016 (que “Regulamenta o funcionamento dos centros de estudos especializados”) - 181 

destaque aprovado por unanimidade; b) Art. 4o - substituição da expressão “a Escola de 182 

Educação Básica e Profissional-EBAP” pela expressão “todas as Unidades Acadêmicas”, 183 

passando a redação a ter o seguinte teor: A Política de Internacionalização da UFMG será 184 

gerida pela Diretoria de Relações Internacionais-DRI em colaboração com as Pró-185 

Reitorias de Assuntos Estudantis-PRAE, de Extensão-PROEx, de Graduação-PROGRAD, 186 

de Pesquisa-PRPq e de Pós-Graduação-PRPG e com todas as Unidades Acadêmicas da 187 

UFMG - destaque aprovado por unanimidade; c) Art. 5o, inciso III- substituição de 188 

“Diretor da EBAP” por “um representante docente, com respectivo suplente” e 189 

detalhamento do modo de indicação dos representantes, passando a redação a ter o seguinte 190 

teor: por um representante docente, com respectivo suplente, da Escola de Educação 191 

Básica e Profissional-EBAP, a partir de indicação do Conselho Diretor da Unidade - 192 

destaque aprovado por unanimidade; d) Art. 5o, parágrafo único - substituição da expressão 193 

“permitida a recondução” para “permitida uma recondução” e acréscimo de referência ao 194 

inciso III, passando a redação a ter o seguinte teor: Os representantes referidos nos incisos 195 

III e IV terão mandato de dois anos, permitida uma recondução - destaque aprovado, 196 

apurando-se na votação oito votos contrários; e) Artigos 7o e 8o - supressão - destaque 197 

aprovado por unanimidade. Foi gerada a Resolução no 06/2018 (ANEXO P). A seguir, 198 

houve acolhimento pelo Plenário do texto relativo ao Plano Estratégico de 199 

Internacionalização da UFMG para o período de abril/2018 a março/2023, tendo a Sr.ª 200 

Presidente solicitado aos Conselheiros o encaminhamento à Pró-Reitoria de Pós-201 

Graduação, mediante e-mail, até as 17 horas de 9 de abril de 2018, de sugestões de 202 

aprimoramento da redação do documento (ANEXO Q). 5 Pedido de remoção de servidor 203 

docente do Instituto de Ciências Agrárias para o Departamento de Clínica e Cirurgia 204 

Veterinárias da Escola de Veterinária, de interesse de Raphael Rocha Wenceslau 205 

(Processo no 23072.055007/2017-77) - A Sr.ª Presidente pediu novamente a autorização 206 

do Plenário para convidar a Presidente pro tempore da Comissão Permanente de Pessoal 207 

Docente-CPPD, Professora Ana Maria Gontijo Figueiredo, para apresentar o assunto, e, 208 

não havendo objeções, a mencionada docente passou a participar da sessão durante a 209 
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discussão deste item da pauta. A Sr.a Presidente observou que, segundo dispõe o art. 133 210 

do Regimento Geral da UFMG aprovado em 1990, um docente poderá ser removido de 211 

uma Unidade Acadêmica para outra, com a aprovação das Congregações de ambas as 212 

Unidades, ouvidos os respectivos Departamentos, devendo a proposta de remoção ser 213 

submetida ao CEPE. Em seguida, informou que foram distribuídos aos Conselheiros o 214 

Ofício no 009/2018 da CPPD (ANEXO R) e o Parecer no 8-002/2017, aprovado pela CPPD 215 

(ANEXO S). A seguir, a Professora Ana Maria Gontijo Figueiredo apresentou a proposta, 216 

tendo a Professora Júlia Maria de Andrade prestado informações adicionais. A 217 

Sr.ª Presidente agradeceu à Professora Ana Maria Gontijo Figueiredo pela colaboração, 218 

retirando-se a docente, em seguida, do recinto. A Sr.a Presidente, com a anuência do 219 

Plenário, colocou em votação o Parecer no 8-002/2017, aprovado pela CPPD, favorável à 220 

remoção do docente Raphael Rocha Wenceslau do Instituto de Ciências Agrárias (ICA) 221 

para o Departamento de Clínica e Cirurgia Veterinárias (CCV) da Escola de Veterinária, 222 

com contrapartida de uma vaga docente (Professor Adjunto Nível A) do CCV para o ICA. 223 

O Parecer foi aprovado por unanimidade. 6 Continuação da análise da proposta de 224 

criação dos Programas de Imersão Acadêmica de Estudantes, agora denominados 225 

Programas de Grupos Tutoriais, e estabelecimento de parâmetros para o seu 226 

funcionamento - A Pró-Reitora de Graduação, Professora Benigna Maria de Oliveira, 227 

solicitou a retirada da matéria da pauta objetivando oportunizar a reanálise e a 228 

reformulação, em conjunto com a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, do conteúdo da 229 

proposta, à luz das novas Normas Gerais de Graduação. A Sr.ª Presidente, com a 230 

aquiescência do Plenário, acolheu a sugestão de retirada do assunto da pauta. 7 Recurso 231 

contra decisão da Congregação do Instituto de Ciências Exatas, relativo a pedido de 232 

reinclusão no Curso de Graduação em Ciência da Computação, com concessão de 233 

tempo para integralização curricular, de interesse de Leonardo Serra Maciel de 234 

Campos (Processo no 23072.025121/2017-72) - A Sr.ª Presidente informou que foi 235 

distribuído a todos o Parecer do Relator (ANEXO T), Professor Bruno Otávio Soares 236 

Teixeira, e pediu a autorização dos Conselheiros para convidá-lo a participar da sessão 237 

durante a apreciação deste item da pauta. Não houve objeção do Plenário. A Professora 238 

Benigna Maria de Oliveira procedeu à leitura do Parecer, no aguardo da presença do 239 

Professor Bruno Otávio Soares Teixeira, o qual, em seguida, detalhou o assunto e 240 

acrescentou ter consultado a situação do recursante no Sistema Acadêmico da UFMG e 241 

verificado sua participação do SiSU/2018 e seu vínculo atual ao Curso de Graduação em 242 

Pedagogia - Licenciatura Noturno. A Sr.a Presidente submeteu o assunto a discussão e, não 243 

havendo manifestações, colocou em votação o Parecer do Relator, cujo voto é pelo 244 

indeferimento do recurso. O documento foi aprovado por unanimidade. A Sr.ª Presidente 245 

agradeceu ao Professor Bruno Otávio Soares Teixeira pela colaboração, retirando-se o 246 

docente, em seguida, do recinto. 8 Recurso contra decisão da Congregação do Instituto 247 

de Ciências Exatas, relativo a pedido de reinclusão no Curso de Graduação em 248 

Química - Licenciatura Noturno, de interesse de Wasley Alexandre da Silva (Processo 249 

no 23072.047477/2017-67) - A Sr.a Presidente informou que foi distribuído aos 250 

Conselheiros o Parecer da Relatora (ANEXO U), Professora Célia da Consolação Dias, 251 
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que apresentou o assunto ao Plenário. Após esclarecimentos, a Sr.ª Presidente, tendo obtido 252 

a anuência do Plenário, submeteu a votação o Parecer da Relatora, contrário ao 253 

deferimento do recurso. O documento foi aprovado por unanimidade. PALAVRA LIVRE 254 

- O Universitário Leonardo Oliveira Machado de Sousa solicitou informações quanto aos 255 

atuais procedimentos referentes à situação de alunos jubilados, reportando-se a acordo feito 256 

com a Pró-Reitoria de Graduação de que alunos desligados da UFMG continuariam com 257 

acesso ao minhaUFMG até o final do semestre, de forma a permitir-lhes concluir as 258 

atividades acadêmicas nas quais estejam matriculados. O Universitário Vítor Vaz Moreira 259 

também pediu informações sobre a alteração da sistemática, até então vigente, de 260 

comunicação ao estudante do seu desligamento da UFMG, a qual está sendo feita por e-261 

mail e sem qualquer orientação sobre os possíveis procedimentos que podem ser adotados 262 

para a solicitação da reversão do desligamento. A Sr.ª Presidente informou que o Vice-263 

Reitor, Professor Alessandro Fernandes Moreira, que se incumbe de matérias relacionadas 264 

ao corpo discente da Universidade, irá tratar das questões ora levantadas. O Professor 265 

Seme Gebara Neto solicitou ao novo Reitorado avaliação da possibilidade de a 266 

comunidade universitária ter acesso às pautas das reuniões dos Conselhos Superiores da 267 

Universidade, observados os parâmetros da transparência pública de preservação da 268 

identidade de envolvidos em assuntos de natureza pessoal. A Professora Cláudia Andréa 269 

Mayorga Borges convidou a todos para participarem da XI Edição do Domingo no 270 

Campos, a ser realizada no dia 8 de abril de 2018, destacando que o objetivo do evento é 271 

buscar a integração de outros sujeitos com o espaço da UFMG, ambiente que pode ser 272 

apropriado pela sociedade para outras formas de vivência e de encontro além do ensino, da 273 

pesquisa e da extensão. O Professor Luciano Mendes de Faria Filho, após destacar que 274 

participa de sua primeira reunião do CEPE dirigida por uma mulher, a terceira a ocupar o 275 

cargo de Reitora da UFMG, parabenizou a Professora Sandra Regina Goulart Almeida e 276 

desejou boas-vindas aos novos dirigentes da Universidade e votos de uma gestão profícua, 277 

de trabalho e também de muita alegria, tanto para o Reitorado quanto para a comunidade. 278 

A Sr.a Presidente formulou agradecimentos, declarou-se honrada com a responsabilidade 279 

de dirigir a Instituição e ressaltou a importância dos Conselhos para construir políticas para 280 

a Universidade. Reafirmou o respeito da atual gestão às decisões colegiadas e destacou a 281 

importância da unidade institucional para enfrentar desafios como os já enfrentados em 282 

defesa de uma Universidade pública, gratuita e relevante para a sociedade, como o é a 283 

UFMG. A seguir, não havendo outras manifestações, a Sr.ª Presidente agradeceu a todos 284 

pela presença e encerrou a sessão, da qual eu, Consuelo Dourado Dupin, Coordenadora da 285 

Secretaria dos Órgãos de Deliberação Superior, lavrei a presente ata, que assino. 286 

 


