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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO 

REALIZADA EM 6 DE MARÇO DE 2018 

Aos seis dias do mês de março de dois mil e dezoito, às quatorze horas, reuniu-se na Sala 3 

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

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) e Mônica Viegas Andrade (representante), 13 

pela Faculdade de Ciências Econômicas; Francisco Dutenhefner (Vice-Diretor) e José 14 

Marcos Silva Nogueira (representante), pelo Instituto de Ciências Exatas; Terezinha de 15 

Fátima Carvalho de Souza (Diretora) e Cíntia de Azevedo Lourenço (representante), pela 16 

Escola de Ciência da Informação; Fernando Gonzaga Jayme (Diretor) e Alexandre 17 

Travessoni Gomes Trivisonno (representante), pela Faculdade de Direito; Juliane Corrêa 18 

(Diretora) e Maria Isabel Antunes Rocha (representante), pela Faculdade de Educação; 19 

Gustavo Pereira Côrtes (Diretor) e Renan Alves Resende (representante suplente), pela 20 

Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional; Sônia Maria Soares (Vice-21 

Diretora) e Ana Lúcia de Mattia (representante), pela Escola de Enfermagem; Alessandro 22 

Fernandes Moreira (Diretor) e Danilo Amaral (representante), pela Escola de Engenharia; 23 

Leiliane Coelho André (Diretora) e Maria Beatriz de Abreu Glória (representante), pela 24 

Faculdade de Farmácia; Orestes Diniz Neto (Diretor), pela Faculdade de Filosofia e 25 

Ciências Humanas; Maria Márcia Magela Machado (Diretora) e Luiz Guilherme Knauer 26 

(representante), pelo Instituto de Geociências; Graciela Inés Ravetti de Gómez (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; Rogério Vasconcelos Barbosa (representante), pela Escola de Música; Henrique 30 

Pretti (Diretor), pela Faculdade de Odontologia; Renato de Lima Santos (Diretor) e Afonso 31 

de Liguori Oliveira (representante), pela Escola de Veterinária; Luciana de Gouvêa Viana 32 

(Diretora), pelo Hospital das Clínicas; Maria Aparecida de Souza Gerken (Vice-Diretora), 33 

pela Escola de Educação Básica e Profissional; José Luiz Borges Horta, pela representação 34 

do corpo docente da área de Humanidades; Glaura Goulart Silva, pela representação do 35 

corpo docente da área de Ciências da Natureza; Servidores Cristina del Papa, Weber 36 

Vinícius dos Santos, Swraide Salgado Agripino, Mário Márcio Garofolo, Rejani Aparecida 37 

de Andrade Silva e Helder de Castro Bernardes Barbosa, pela representação do corpo 38 

técnico-administrativo em educação. Justificaram sua ausência à sessão os Conselheiros 39 

Eduardo Viana Vargas, Mônica Pedrosa de Pádua e Allyson Nogueira Moreira, tendo 40 

deixado também de comparecer os Conselheiros Silke Kapp e Cleomar Poletto. Estão sem 41 



 
                 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 

 

 

 2 

preenchimento as representações do corpo docente da Área de Ciências da Vida e as dez 42 

do corpo discente. Participaram da sessão com a anuência do Plenário, como convidados, 43 

com direito a voz, mas não a voto, os Universitários Hygor Hernane Telles e Silva, Clícia 44 

Rodrigues Barbosa, Vanessa Sales Augusto Lopes, Wallace Rodrigo Leal Oliveira, Carlos 45 

Eduardo Cavalieri Furtado, Laura Gandra Laudares Fonseca, Ronald de Figueiredo 46 

Nascimento e Alexandre Lopes Boaventura Cunha. Havendo quorum regulamentar, o 47 

Sr. Presidente, após cumprimentar os Conselheiros, declarou abertos os trabalhos. 48 

EXPEDIENTE - Ata - O Sr. Presidente informou que foi distribuída aos Conselheiros a 49 

ata da reunião realizada em 5 de dezembro de 2017, a qual foi aprovada por unanimidade 50 

pelo Plenário. Informes - a) Foi publicado, em 2 de março de 2018, no Diário Oficial da 51 

União, o Decreto, de 1o de março de 2018, de nomeação da Professora Sandra Regina 52 

Goulart Almeida para exercer o cargo de Reitora da UFMG, a partir de 17 de março de 53 

2018. A solenidade de posse no Ministério da Educação será realizada em 20 de março de 54 

2017, e, às 19 horas do dia 21 de março de 2018, a cerimônia de transmissão do cargo, no 55 

Auditório da Reitoria. Seguiram-se aplausos do Plenário. b) Serão realizados na UFMG no 56 

dia 21 de março de 2018 seminários temáticos da CXV Reunião Extraordinária do 57 

Conselho Pleno da ANDIFES, que ocorrerá no dia anterior com a participação dos Reitores 58 

das Instituições Federais de Ensino Superior, os quais deverão participar da cerimônia de 59 

transmissão do cargo na Reitoria. c) Estão abertas, até 9 de março de 2018, as inscrições de 60 

candidaturas para as eleições de recomposição do Conselho Universitário, a serem 61 

realizadas no dia 4 de abril de 2018, e, excepcionalmente, também em 3 de abril, apenas no 62 

Hospital das Clínicas, com vistas ao preenchimento de três vagas de representantes do 63 

corpo técnico-administrativo em educação e uma do corpo docente, da Área de Ciências da 64 

Vida. A seguir, o Sr. Presidente, após informar que continua pendente a apresentação ao 65 

Reitor, pela atual direção eleita do Diretório Central dos Estudantes-DCE, da ata da posse, 66 

devidamente registrada no cartório civil de pessoas jurídicas, condição regimental 67 

obrigatória para que a Entidade possa indicar seus representantes estudantis para atuarem 68 

no Conselho Universitário, submeteu à apreciação dos Conselheiros o pedido dos discentes 69 

de participação, na presente sessão, com direito a voz, mas não a voto. Não havendo 70 

objeções do Plenário, passaram a participar da sessão, como convidados, os Universitários 71 

Hygor Hernane Telles e Silva, Vanessa Sales Augusto Lopes, Wallace Rodrigo Leal 72 

Oliveira, Carlos Eduardo Cavalieri Furtado, Laura Gandra Laudares Fonseca, Ronald de 73 

Figueiredo Nascimento, Alexandre Lopes Boaventura Cunha e Clícia Rodrigues Barbosa. 74 

ORDEM DO DIA - 1 Fundação Universitária Mendes Pimentel-FUMP - 1.1 Revisão 75 

Orçamentária de 2017 - O Sr. Presidente informou que foi distribuído aos Conselheiros o 76 

Parecer no 16/2017 da Comissão de Orçamento e Contas (ANEXO A). Em seguida, passou 77 

a palavra à Relatora da matéria, Professora Juliane Corrêa, a qual apresentou o assunto ao 78 

Plenário. Após breves considerações, o Sr. Presidente, com a anuência dos Conselheiros, 79 

colocou em votação o Parecer no 16/2017 da Comissão de Orçamento e Contas, cujo voto 80 

conclui favoravelmente à aprovação da revisão do orçamento de 2017 da FUMP. O citado 81 

Parecer foi aprovado por unanimidade, gerando a Resolução no 01/2018 (ANEXO B). 82 

1.2 Prestação de Contas da FUMP relativa ao exercício 2016 - O Sr. Presidente 83 
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informou ter sido distribuído aos Conselheiros o Parecer no 17/2017 da Comissão de 84 

Orçamento e Contas (ANEXO C) e, a seguir, passou a palavra à Relatora da matéria, 85 

Professora Paula de Miranda Ribeiro, a qual expôs o assunto aos Conselheiros. Após 86 

breves considerações, o Sr. Presidente, com a aquiescência do Plenário, submeteu a 87 

votação o Parecer no 17/2017 da Comissão de Orçamento e Contas, favorável à prestação 88 

de contas da FUMP relativa ao exercício de 2016. O citado Parecer foi aprovado por 89 

unanimidade, gerando a Resolução no 02/2018 (ANEXO D). A Vice-Reitora, Professora 90 

Sandra Regina Goulart Almeida, informou que será realizada, às 14h30min do dia 16 de 91 

março de 2018, a solenidade de inauguração da Moradia Universitária 3, no Bairro Ouro 92 

Preto. 2 Proposta de concessão do Título de Doutor Honoris Causa da UFMG ao 93 

Jurista e Professor Antônio Augusto Cançado Trindade, de interesse da Faculdade de 94 

Direito - Quorum de deliberação: 2/3 dos membros do Conselho Universitário, em 95 

escrutínio secreto (36 votos) - O Sr. Presidente observou que, de acordo com o disposto no 96 

Regimento Geral da UFMG, a Universidade pode outorgar o título de Doutor Honoris 97 

Causa a pessoas, em reconhecimento por suas relevantes contribuições para a ciência, a 98 

tecnologia ou a cultura, a partir de proposta fundamentada, subscrita por, pelo menos, 99 

cinco membros do Conselho Universitário ou da Congregação da Unidade proponente e 100 

aprovada em escrutínio secreto, pelo voto de, no mínimo, dois terços dos membros de 101 

ambos os Colegiados. Em seguida, informou que foram distribuídos aos Conselheiros o 102 

Parecer no 17/2017 da Comissão de Legislação (ANEXO E), favorável à aprovação da 103 

proposta de concessão do título de Doutor Honoris Causa ao Jurista e Professor Antônio 104 

Augusto Cançado Trindade, e a lista das personalidades homenageadas pela UFMG com o 105 

referido título (ANEXO F). Em seguida, passou a palavra ao Relator da matéria, Professor 106 

José Marcos Silva Nogueira, que apresentou o assunto aos Conselheiros, tendo sido 107 

apresentadas informações adicionais pelo Diretor da Faculdade de Direito e Presidente da 108 

Comissão de Legislação, Professor Fernando Gonzaga Jayme, que enfatizou a relevância e 109 

a pertinência da proposta. Não havendo manifestações, o Sr. Presidente, com a anuência do 110 

Plenário, instituiu Comissão Escrutinadora para a condução do processo de eleição, 111 

integrada pela Professora Heloísa Maria Moraes Moreira Penna, pelo Servidor Técnico-112 

Administrativo em Educação Helder de Castro Bernardes Barbosa e pelo Universitário 113 

Alexandre Lopes Boaventura Cunha. Processada a votação em escrutínio secreto, a 114 

Comissão Escrutinadora apurou o seguinte resultado: 47 votos a favor e 1 branco, 115 

totalizando quarenta e oito votantes. O Sr. Presidente declarou a aprovação da proposta, 116 

seguindo-se aplausos do Plenário. 3 Assuntos relacionados à Coordenadoria de 117 

Transferência e Inovação Tecnológica (CTIT) - Regime de urgência (§§ 8o e 9o do art. 118 

15 do Regimento Geral da UFMG) - O Sr. Presidente fez breve relato histórico sobre a 119 

matéria: a) em 24 de novembro de 2016, foi instituída, mediante a Portaria do Reitor no 12, 120 

Comissão Especial, composta por onze professores da UFMG, para realizar estudo da Lei 121 

no 13.243/2016, de 11 de janeiro de 2016, conhecida como Marco Legal de Ciência, 122 

Tecnologia e Inovação, e propor normatização de atividades afins na UFMG, com enfoque 123 

na estrutura da CTIT, na relação professor-empresário e no compartilhamento de 124 

laboratórios; b) em 24 de março de 2017, em função da complexidade e da importância do 125 
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tema, passaram a integrar a comissão dois docentes da Faculdade de Direito, indicados 126 

mediante a Portaria no 026; c) em 1o de junho de 2017, expirou o prazo de atuação da 127 

comissão, tendo sido produzidas quatro Propostas: 1) resolução definindo a política de 128 

inovação da UFMG; 2) regulamentação da relação jurídica da UFMG com sociedades 129 

empresárias constituídas com a participação de servidores da UFMG; 3) resolução 130 

definindo os critérios para compartilhamento e permissão de uso da infraestrutura e de 131 

capital intelectual da UFMG; 4) alteração da Portaria do Reitor no 60, de 22 de agosto de 132 

2011, que estabelece a estrutura da Coordenadoria de Transferência e Inovação 133 

Tecnológica (CTIT). A seguir, o Sr. Presidente esclareceu que o Conselho de Ensino, 134 

Pesquisa e Extensão, na reunião realizada em 14 de novembro de 2017, emitiu Decisão 135 

(ANEXO G) definindo a Política de Inovação da UFMG, documento que foi distribuído 136 

aos Conselheiros para a presente sessão e embasou as propostas de resolução constantes 137 

dos itens 3.1 e 3.2 da pauta. 3.1 Proposta de Resolução que regulamenta a relação 138 

jurídica da UFMG com sociedades empresárias constituídas com participação de 139 

servidores da UFMG - O Sr. Presidente informou que foi distribuído o Parecer no 01/2018 140 

da Comissão de Legislação (ANEXO H), elaborado pelo Professor Fernando Gonzaga 141 

Jayme, a quem passou a palavra para expor o assunto ao Plenário. Após discussão, o Sr. 142 

Presidente, com a aquiescência do Plenário, colocou em votação o Parecer no 01/2018 da 143 

Comissão de Legislação, favorável à aprovação da proposta de Resolução, implicando a 144 

aprovação do Parecer na aprovação em bloco do anteprojeto de Resolução, sem prejuízo de 145 

destaques. Houve aprovação do documento, apurando-se na votação quatro abstenções, 146 

com a seguinte declaração de voto apresentada por escrito pela Conselheira Cristina del 147 

Papa: Os servidores Técnico-Administrativos em Educação-TAEs abstiveram-se de votar 148 

pela aprovação da proposta de resolução que regulamenta a relação jurídica da UFMG 149 

com sociedades empresárias constituídas com participação de servidores da UFMG, por 150 

acreditarem que essa proposta vai oficializar e aumentar a terceirização, assim como 151 

pode levar à privatização da UFMG. O receio da bancada dos TAEs é que o capital 152 

externo possa causar ingerência na estrutura e na organização da Universidade. Em 153 

momento de recursos escassos, a possibilidade de receber capital externo pode 154 

comprometer a autonomia universitária e abrir a possibilidade para a exploração da mão 155 

de obra dos servidores TAEs pelos docentes participantes das referidas sociedades 156 

empresárias, o que pode provocar adoecimento decorrente da pressão e do estresse. Foi 157 

gerada a Resolução no 03/2018 (ANEXO I). 3.2 Proposta de Resolução que define os 158 

critérios para o compartilhamento e a permissão de uso da infraestrutura e de capital 159 

intelectual da UFMG - O Sr. Presidente informou que foi distribuído aos Conselheiros o 160 

Parecer no 02/2018 da Comissão de Legislação (ANEXO J), elaborado pelo Professor 161 

Fernando Gonzaga Jayme, que expôs o assunto ao Plenário. Seguiu-se discussão, tendo 162 

sido apresentadas sugestões de alteração do texto do anteprojeto de Resolução. A seguir, o 163 

Sr. Presidente, com a anuência do Plenário, colocou em votação o Parecer no 02/2018 da 164 

Comissão de Legislação, favorável à aprovação da proposta de Resolução, implicando a 165 

aprovação do Parecer na aprovação em bloco do anteprojeto de Resolução, sem prejuízo de 166 

destaques. O documento foi aprovado, apurando-se quatro abstenções na votação, com a 167 
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seguinte declaração de voto da Conselheira Cristina del Papa: Os Servidores Técnico-168 

Administrativos em Educação-TAEs abstiveram-se de votar pela aprovação da proposta 169 

de resolução que define os critérios para o compartilhamento e para a permissão de uso 170 

da infraestrutura e de capital intelectual da UFMG, por acreditarem que essa proposta 171 

não define somente o uso de espaços físicos, pois somos nós que continuaremos durante 172 

oito horas ou mais nos laboratórios que serão utilizados; somos nós que continuaremos a 173 

fazer a gestão administrativa desses espaços; somos nós a parte mais frágil, que exercerá 174 

atividades duplas: para a UFMG e para as sociedades empresárias, o que irá gerar 175 

sobrecarga de trabalho. Portanto, esses critérios regulamentarão também as nossas vidas, 176 

já que somos nós que estaremos nesses espaços. Em seguida foram discutidos e acolhidos 177 

os seguintes destaques: a) inciso I do art. 1o - inserção da expressão “entidades sem fins 178 

lucrativos”, resultando no seguinte texto: I - compartilhar seus laboratórios, 179 

equipamentos, instrumentos, materiais e demais instalações com Instituições Científicas, 180 

Tecnológicas e de Inovação (ICTs), com empresas ou com entidades sem fins lucrativos, 181 

em ações voltadas à inovação tecnológica para consecução de atividades de incubação, 182 

sem prejuízo de sua atividade finalística; b) inciso II do art. 7o - acréscimo da expressão 183 

“Unidade Especial ou Centro da Escola de Educação Básica e Profissional”, ficando o 184 

texto com o seguinte teor: II - um terço (1/3) à Unidade Acadêmica, Unidade Especial, 185 

Órgão Suplementar ou Centro da Escola de Educação Básica e Profissional a qual os 186 

laboratórios, equipamentos, instrumentos, materiais e demais instalações e/ou capital 187 

intelectual usado ou compartilhado esteja vinculado; c) inciso III do art. 7o - inserção das 188 

expressões “ou Órgão Complementar” e “investir na qualificação dos servidores”, 189 

resultando no seguinte texto: III - um terço (1/3) ao Departamento, ou Órgão 190 

Complementar, ao qual os laboratórios, equipamentos, instrumentos, materiais e demais 191 

instalações e/ou capital intelectual usados ou compartilhados estejam vinculados, com a 192 

finalidade de manter a infraestrutura do laboratório que gerou o recurso, de realizar 193 

pagamento de pessoal dedicado ao seu funcionamento e de investir na qualificação dos 194 

servidores. d) inserção de parágrafo único ao art. 7o, com o seguinte teor: Parágrafo único. 195 

A Congregação da Unidade Acadêmica ou estrutura equivalente poderá alterar a 196 

distribuição dos valores previstos nos incisos II e III, pelo voto de no mínimo 2/3 (dois 197 

terços) dos seus membros. 3.3 Proposta de nova estrutura da Coordenadoria de 198 

Transferência e Inovação Tecnológica-CTIT - O Sr. Presidente informou que foi 199 

distribuída aos Conselheiros Minuta de Portaria (ANEXO K), elaborada pela Comissão 200 

Especial, em substituição à Portaria no 60/2011 (ANEXO L), que estabeleceu a estrutura da 201 

CTIT, emitida em 22 de agosto de 2011 pelo Reitor Clélio Campolina Diniz (gestão 2010-202 

2014). Esclareceu que a referida Comissão propôs pequenas alterações no texto da Portaria 203 

em vigor, mantendo praticamente inalteradas as competências atuais da CTIT, registrando 204 

duas mudanças mais substantivas, uma das quais a estruturação da CTIT como Núcleo de 205 

Inovação Tecnológica e Social-NITS como entidade sem fins lucrativos e personalidade 206 

jurídica própria, com a finalidade de executar a Política de Inovação da UFMG, 207 

considerando que tal formato é permitido pela legislação em vigor. A esse respeito, o Sr. 208 

Presidente explicou que, atualmente, a CTIT, para contratar profissionais sob a égide da 209 
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Consolidação das Leis Trabalhistas-CLT para dar suporte a parte das atividades que 210 

desenvolve, necessita elaborar um plano de desenvolvimento institucional, instrumento 211 

jurídico frágil, mediante o qual sempre funcionou e ao qual, por várias vezes, a 212 

Procuradoria Geral Federal apresentou óbice. Acrescentou que a referida mudança na 213 

configuração da CTIT permitirá a celebração de contrato com uma fundação que assumirá 214 

a responsabilidade pela contratação de pessoal. O Sr. Presidente explicou que a segunda 215 

mudança mais substantiva proposta pela Comissão diz respeito à desvinculação da CTIT 216 

da Pró-Reitoria de Pesquisa, passando a ser vinculada ao Gabinete do Reitor como 217 

Diretoria. Observou que a CTIT, embora não tenha sido criada e regulamentada pelo 218 

Conselho Universitário, está formalmente vinculada à Pró-Reitoria de Pesquisa e, por 219 

considerar que alterações inerentes ao funcionamento, à criação ou ao desmembramento de 220 

setores de Pró-Reitorias são temas que precisam da manifestação do Conselho 221 

Universitário, decidiu pautar o assunto, em regime de urgência, para a manifestação do 222 

Plenário sobre a anuência acerca da referida desvinculação, objetivando ultimar o texto da 223 

nova Portaria. Seguiram-se sugestões de alteração do teor da Portaria, as quais foram 224 

acolhidas pelo Sr. Presidente, para análise. A seguir, com a anuência do Plenário, o Sr. 225 

Presidente submeteu a votação a anuência do Conselho Universitário de desvinculação da 226 

Coordenadoria de Inovação Tecnológica-CTIT da Pró-Reitoria de Pesquisa. O Plenário 227 

anuiu à referida desvinculação, apurando-se na votação trinta e cinco votos a favor, um 228 

contra e duas abstenções. PALAVRA LIVRE - O Sr. Presidente informou que os jurados 229 

do Prêmio Bom Exemplo 2018, iniciativa do jornal O Tempo, da TV Globo Minas, da 230 

Fundação Dom Cabral e da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, em 231 

reunião realizada em 5 de março de 2018, definiram a indicação dos Professores da UFMG 232 

Rochel Monteiro Lago para a categoria Inovação, Ado Jório de Vasconcelos para a 233 

categoria Ciência e Elza Machado de Melo indicada como participante finalista para a 234 

categoria Personalidade do Ano. A Professora Leiliane Coelho André, após formular 235 

convite aos Conselheiros para participarem, às 11 horas de 4 de março de 2018, da 236 

solenidade de inauguração de bloco destinado a atividades administrativas, localizado no 237 

primeiro pavimento do Bloco 1 da Faculdade de Farmácia, enfatizou a importância do 238 

novo espaço, que permitirá liberar áreas destinadas a laboratórios, gabinetes de professores 239 

e salas de reunião, e agradeceu à Administração Central por viabilizar a complementação 240 

do projeto de construção da Unidade, que foi inaugurado à época sem finalização. O 241 

Professor José Luiz Borges Horta formulou voto de pesar à família do Professor Eduardo 242 

Osório Cisalpino, por seu falecimento, ocorrido em 22 de dezembro de 2017, e, a seguir, 243 

ressaltou suas qualidades pessoais, sua competência profissional, seu comprometimento 244 

institucional, sua personalidade generosa e lamentou a perda do magnífico cientista, 245 

intelectual e figura humana maravilhosa, o qual exerceu na UFMG os cargos de Diretor do 246 

Instituto de Ciências Biológicas (gestão 1969-1973) e de Reitor (gestão 1974-1978). O Sr. 247 

Presidente comentou que, juntamente com a Vice-Reitora, Professora Sandra Regina 248 

Goulart Almeida, prestou condolências à família por ocasião do velório e observou que foi 249 

decretado luto oficial de três dias na Universidade pela perda do Professor Cisalpino, 250 

acadêmico da mais alta qualidade, conciliador e visionário, que lançou as bases para uma 251 
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nova UFMG, cujos fundamentos possibilitam o contínuo desenvolvimento institucional e 252 

social da Universidade. A Professora Sandra Regina Goulart Almeida convidou os 253 

Conselheiros para visitarem a exposição Feminae − palavra que em latim remete a tudo 254 

aquilo que é relativo à mulher − a partir das 18h30min do dia 8 de março, no saguão do 255 

prédio da Reitoria, mostra composta por 19 obras que, produzidas por mulheres, integram 256 

o acervo artístico da UFMG, além de textos de treze escritoras brasileiras. O Professor 257 

Maurício Laguardia Campomori ponderou favoravelmente à retirada, nos editais da Pró-258 

Reitoria de Pesquisa, da exigência de cadastro no Google Acadêmico e no Work ID, ou que 259 

a obrigatoriedade passe a ser uma recomendação. O Professor Alessandro Fernandes 260 

Moreira formulou convite a todos para participarem dos seguintes eventos que serão 261 

realizados na Escola de Engenharia: a) às 8 horas de 9 de março de 2018 o Empreenda em 262 

Ação, uma das maiores iniciativas de estímulo à educação empreendedora de Minas 263 

Gerais; b) dias 8 e 9 de março de 2018 do III Seminário Engenheiro do Futuro, que 264 

abordará as inovações curriculares. O Conselheiro Mário Márcio Garofolo propôs uma 265 

salva de palmas para as mulheres, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, 266 

comemorado no dia 8 de março de 2018. A seguir, não havendo outras manifestações, o Sr. 267 

Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão, da qual, eu, Consuelo 268 

Dourado Dupin, Coordenadora da Secretaria dos Órgãos de Deliberação Superior, lavrei a 269 

presente ata, que assino. 270 
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