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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO 

REALIZADA EM 13 DE MARÇO DE 2018 

Aos treze 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), pela Faculdade de Ciências Econômicas; 13 

Antônio Flávio de Carvalho Alcântara (Diretor) e José Marcos Silva Nogueira 14 

(representante), 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; Fernando Gonzaga Jayme (Diretor), pela Faculdade de Direito; Juliane Corrêa 17 

(Diretora) e Maria Isabel Antunes Rocha (representante), pela Faculdade de Educação; 18 

Gustavo Pereira Côrtes (Diretor) e Ana Cláudia Porfírio Couto (representante), pela Escola 19 

de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional; Eliane Marina Palhares 20 

Guimarães (Diretora) e Marília Alves (representante suplente), pela Escola de 21 

Enfermagem; Alessandro Fernandes Moreira (Diretor), pela Escola de Engenharia; 22 

Leiliane Coelho André (Diretora) e Maria Beatriz de Abreu Glória (representante), pela 23 

Faculdade de Farmácia; Orestes Diniz Neto (Diretor), pela Faculdade de Filosofia e 24 

Ciências Humanas; Maria Márcia Magela Machado (Diretora) e Úrsula Ruchkys de 25 

Azevedo (representante suplente), pelo Instituto de Geociências; Graciela Inés Ravetti de 26 

Gómez (Diretora) e Heloísa Maria Moraes Moreira Penna (representante), pela Faculdade 27 

de Letras; Tarcizo Afonso Nunes (Diretor) e Alamanda Kfoury Pereira (representante), pela 28 

Faculdade de Medicina; Mônica Pedrosa de Pádua (Diretora), pela Escola de Música; 29 

Henrique Pretti (Diretor), pela Faculdade de Odontologia; Renato de Lima Santos (Diretor) 30 

e Afonso de Liguori Oliveira (representante), pela Escola de Veterinária; Luciana de 31 

Gouvêa Viana (Diretora), pelo Hospital das Clínicas; Maria Aparecida de Souza Gerken 32 

(Vice-Diretora), pela Escola de Educação Básica e Profissional; José Luiz Borges Horta, 33 

pela representação do corpo docente da área de Humanidades; Glaura Goulart Silva, pela 34 

representação do corpo docente da área de Ciências da Natureza; Servidores Swraide 35 

Salgado Agripino, Mário Márcio Garofolo, Rejani Aparecida de Andrade Silva e Helder de 36 

Castro Bernardes Barbosa, pela representação do corpo técnico-administrativo em 37 

educação. Justificaram sua ausência à sessão os Conselheiros Mônica Viegas Andrade, 38 

Alexandre Travessoni Gomes Trivisonno, Eduardo Viana Vargas e Weber Vinícius dos 39 

Santos, tendo deixado também de comparecer os Conselheiros Silke Kapp, Danilo Amaral, 40 

Rogério Vasconcelos Barbosa, Allyson Nogueira Moreira, Cristina del Papa e Cleomar 41 
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Poletto. Estão sem preenchimento a representação do corpo docente da área de Ciências da 42 

Vida e as dez do corpo discente. Participaram da sessão com a anuência do Plenário, como 43 

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

Silva, Vanessa Sales Augusto Lopes, Carlos Eduardo Cavalieri Furtado e Laura Gandra 45 

Laudares Fonseca. Havendo quorum regulamentar, o Sr. Presidente, após cumprimentar os 46 

Conselheiros, declarou abertos os trabalhos. EXPEDIENTE - Comunicações - Novos 47 

Conselheiros: A Congregação da Escola de Enfermagem, na reunião realizada em 1o de 48 

março de 2018, elegeu a Professora Marília Alves como representante suplente da 49 

Unidade, em substituição à Professora Lenice de Castro Mendes Villela, que se desligou 50 

do Conselho Universitário, por motivo de aposentadoria. O Sr. Presidente deu as boas-51 

vindas à Conselheira. Informes - a) Em 9 de março de 2018, a Professora Sandra Regina 52 

Goulart Almeida foi nomeada, para mandado de quatro anos, membro do Conselho 53 

Curador da FAPEMIG, órgão composto de doze membros e presidido atualmente pelo 54 

Professor Clélio Campolina Diniz, Reitor da UFMG gestão 2010-2014. b) Será realizada 55 

amanhã, dia 14 de março, às 9 horas, a inauguração do prédio do Centro de Atividades 56 

Didáticas de Ciências Exatas-CAD 3. c) Será realizada no dia 16 de março, sexta-feira, às 57 

14h30min, a inauguração do prédio da Unidade de Moradia Universitária 3, na Avenida 58 

Fleming, no 926, Bairro Ouro Preto. d) Serão realizadas, no dia 20 de março em Brasília, a 59 

posse da Professora Sandra Regina Goulart Almeida e, às 19 horas do dia 21 de março, a 60 

cerimônia de transmissão do cargo de Reitor, no Auditório do prédio da Reitoria. e) Serão 61 

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

2018 apenas no Hospital das Clínicas, eleições para a recomposição de vários órgãos 63 

colegiados da Universidade, entre os quais, o Conselho Universitário, para o 64 

preenchimento de três vagas de representantes do corpo técnico-administrativo em 65 

educação, além de um representante do corpo docente da Área de Ciências da Vida. A 66 

seguir, o Sr. Presidente, após informar que continua pendente a apresentação ao Reitor, 67 

pela atual direção eleita do Diretório Central dos Estudantes-DCE, da ata da posse, 68 

devidamente registrada no cartório civil de pessoas jurídicas, condição regimental 69 

obrigatória para que a Entidade possa indicar seus representantes estudantis para atuarem 70 

no Conselho Universitário, submeteu à apreciação dos Conselheiros o pedido formulado 71 

por membros da Entidade de participação de discentes, na presente sessão, com direito a 72 

voz, mas não a voto. Não havendo objeções do Plenário, passaram a participar da sessão, 73 

como convidados, os Universitários Hygor Hernane Telles e Silva, Vanessa Sales Augusto 74 

Lopes, Carlos Eduardo Cavalieri Furtado e Laura Gandra Laudares Fonseca. A seguir, o 75 

Sr. Presidente, após observar que irá se ausentar, juntamente com a Vice-Reitora, 76 

Professora Sandra Regina Goulart Almeida, durante a apreciação do primeiro item da 77 

pauta da reunião, relativo à Prestação de Contas de 2017 do atual Reitorado, comentou que 78 

os membros do Conselho de Curadores pediram ao Contador e Professor José Luiz Faria, 79 

membro representante do Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais e Relator 80 

da matéria, para expor ao Conselho Universitário o Parecer no 01/2008 aprovado pelo 81 

Conselho de Curadores, razão pela qual solicitou a autorização dos Conselheiros para 82 

convidá-lo a integrar o Plenário. Não havendo objeções, o Conselheiro José Luiz Faria 83 
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recebeu os cumprimentos do Sr. Presidente e passou a compor a Mesa da Presidência. A 84 

seguir, o Sr. Presidente comentou que, como de praxe, estão à disposição, para prestar os 85 

esclarecimentos que se fizerem necessários acerca da Prestação de Contas do Reitor 86 

relativa ao exercício de 2017, a equipe da Auditoria-Geral da UFMG, a Auditora-Geral, 87 

Terezinha Vitória de Freitas Silva, responsável pelo Relatório de Auditoria, o Auditor-88 

Geral Adjunto, Alfredo de Campos Souto, e a Contadora Mariana Camilla Coelho Silva e 89 

Castro, bem como a equipe da Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento, a Pró-90 

Reitora Adjunta e Diretora do Departamento de Contabilidade e Finanças, Macilene 91 

Gonçalves de Lima, e o Vice-Diretor do referido Departamento, Elízio Marcos dos Reis. O 92 

Sr. Presidente, após observar que o Pró-Reitor de Planejamento e Desenvolvimento, 93 

Professor Hugo Eduardo da Gama Cerqueira, encontra-se em seu gabinete, na Pró-Reitoria, 94 

disponível para quaisquer informações adicionais, pediu a autorização dos Conselheiros 95 

para convidar os membros das referidas equipes a participar da reunião com o objetivo de 96 

prestar informações de natureza técnica sobre a matéria. Não havendo objeções do 97 

Plenário, todos passaram a participar da reunião, tendo sido recebidos com os 98 

cumprimentos do Sr. Presidente, o qual pediu a colaboração do Primeiro Decano do 99 

Colegiado, Professor José Marcos Silva Nogueira, para assumir a Presidência da Mesa e 100 

conduzir a apreciação do primeiro item da pauta, e, em seguida, deixou o recinto 101 

juntamente com a Vice-Reitora, Professora Sandra Regina Goulart Almeida. A seguir, o 102 

Decano do Colegiado no exercício da Presidência, Professor José Marcos Silva Nogueira, 103 

após cumprimentar os presentes, pediu à Segunda Decana, presente à sessão, Professora 104 

Eliane Marina Palhares Guimarães, a colaboração com os trabalhos da Mesa, a qual 105 

igualmente passou a compô-la. ORDEM DO DIA - 1 Prestação de Contas do Reitor 106 

relativa ao exercício 2017 - Regime de urgência - O Decano do Colegiado, após observar 107 

que, de acordo com o inciso XV do art. 13 do Estatuto da UFMG, compete ao Conselho 108 

Universitário julgar as contas da gestão do Reitor, após pronunciamento do Conselho de 109 

Curadores, informou que foi distribuído aos Conselheiros o Parecer no 01/2018 do 110 

Conselho de Curadores da UFMG (ANEXO A), elaborado pelo Contador e Professor José 111 

Luiz Faria, bem como o Parecer no 01/2018 da Comissão de Orçamento e Contas (ANEXO 112 

B), elaborado pela Professora Paula de Miranda Ribeiro. Em seguida, observou que a 113 

documentação completa relativa à Prestação de Contas ficou na SODS à disposição dos 114 

Conselheiros, para consulta, e está disponível na Mesa da Presidência. A seguir, o Sr. 115 

Presidente passou a palavra ao Relator pelo Conselho de Curadores, Contador e Professor 116 

José Luiz Faria, o qual, com auxílio de projeção em tela, procedeu à apresentação do 117 

Parecer no 01/2018 do Conselho de Curadores. Em seguida, o Sr. Presidente passou a 118 

palavra à Professora Paula de Miranda Ribeiro, que apresentou aos Conselheiros o Parecer 119 

no 01/2018 da Comissão de Orçamento e Contas. Houve breves comentários sobre o 120 

assunto, tendo sido prestados esclarecimentos adicionais pelos convidados. O Sr. 121 

Presidente agradeceu a colaboração dos convidados, que se retiraram do Plenário, e, com a 122 

anuência dos Conselheiros, colocou em votação a Prestação de Contas do Reitor referente 123 

ao exercício de 2017, considerando os Pareceres no 01/2018 do Conselho de Curadores e 124 

no 01/2018 da Comissão de Orçamento e Contas, ambos favoráveis à sua aprovação. O 125 
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Plenário aprovou, por unanimidade, a Prestação de Contas do Reitor do exercício 2017, 126 

tendo sido gerada a Resolução no 05/2018 (ANEXO C). Em seguida, retornaram ao 127 

Plenário o Reitor, Professor Jaime Arturo Ramírez, e a Vice-Reitora, Professora Sandra 128 

Regina Goulart Almeida, e o Decano do Colegiado no exercício da Presidência do 129 

Colegiado informou-lhes sobre a aprovação unânime pelo Conselho Universitário da 130 

Prestação de Contas do Reitorado relativa ao exercício 2017. O Magnífico Reitor 131 

reassumiu a Presidência do Colegiado, juntamente com a Vice-Reitora, e agradeceu a 132 

colaboração dos Professores José Marcos Silva Nogueira e Eliane Marina Palhares 133 

Guimarães. 2 Proposta de redistribuição do cargo de professor da carreira de 134 

magistério superior ocupado pelo servidor docente Anderson Dias, da Universidade 135 

Federal de Ouro Preto-UFOP para o Departamento de Química do Instituto de 136 

Ciências Exatas-UFMG (Processo no 23072.055514/2017-19) - O Sr. Presidente 137 

informou que foi distribuído aos Conselheiros o Parecer no 05/2018 da Comissão de 138 

Legislação (ANEXO D). Em seguida, passou a palavra à Relatora da matéria, Professora 139 

Eliane Marina Palhares Guimarães, a qual apresentou o assunto ao Plenário. O Diretor do 140 

Instituto de Ciências Exatas, Professor Antônio Flávio de Carvalho Alcântara, ressaltou a 141 

relevância da proposta de redistribuição tanto para a Unidade Acadêmica como para o 142 

Departamento de Química, observando que está prevista a atuação do docente Anderson 143 

Dias no regime de trabalho de tempo integral com Dedicação Exclusiva. Em seguida, o Sr. 144 

Presidente, com a anuência dos Conselheiros, submeteu a votação o Parecer no 05/2018 da 145 

Comissão de Legislação, cujo voto conclui favoravelmente à redistribuição do cargo de 146 

professor da carreira de magistério superior ocupado pelo servidor docente Anderson Dias, 147 

da Universidade Federal de Ouro Preto-UFOP para o Departamento de Química do 148 

Instituto de Ciências Exatas-UFMG. O documento foi aprovado unanimemente pelos 149 

Conselheiros. 3 Proposta de alteração da composição da Congregação do Instituto de 150 

Ciências Biológicas, estabelecida na Resolução no 16/2008, de 30 de outubro de 2008 - 151 

O Sr. Presidente observou que o assunto constou da pauta da reunião do Colegiado de 5 de 152 

dezembro de 2017, ocasião em que a Professora Maria Elena de Lima Perez Garcia 153 

solicitou vista da documentação. Em seguida, informou que foi novamente distribuído aos 154 

Conselheiros o Parecer no 16/2017 da Comissão de Legislação (ANEXO E), passando a 155 

palavra ao Relator, Professor Fernando Gonzaga Jayme, o qual expôs o entendimento dos 156 

membros da citada Comissão, favorável à aprovação da proposta de nova composição da 157 

Congregação do Instituto de Ciências Biológicas, desde que excluídas a participação, como 158 

membros, dos Coordenadores dos Núcleos de Apoio à Pós-Graduação, do Núcleo de 159 

Apoio à Pesquisa e Coordenador do Centro de Extensão. Em seguida, o Sr. Presidente 160 

informou que foi igualmente distribuído aos Conselheiros o Parecer de Vista elaborado 161 

pela Professora Maria Elena de Lima Perez Garcia (ANEXO F), a quem passou a palavra, 162 

para apresentação, aos Conselheiros, do citado documento, que conclui pela aprovação da 163 

proposta de nova composição apresentada pela Congregação do Instituto de Ciências 164 

Biológicas-ICB, a qual torna membros natos os Coordenadores dos Núcleos de Apoio à 165 

Pós-Graduação-NAPG e do Núcleo de Apoio à Pesquisa-NAPq e do Coordenador do 166 

Centro de Extensão-CENEX. Seguiu-se discussão sobre a matéria, evidenciando-se duas 167 
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linhas de raciocínio, uma das quais favorável ao Parecer exarado pela Comissão de 168 

Legislação, e a outra, ao Parecer de Vista. O Sr. Presidente, após observar terem sido 169 

externados entendimentos divergentes sobre a matéria, ponderou favoravelmente à 170 

definição pelo Plenário sobre o encaminhamento a ser adotado, colocando em votação as 171 

seguintes alternativas: a) encerramento das discussões e votação, por precedência, do 172 

Parecer no 16/2017 da Comissão de Legislação e, a seguir, do Parecer de Vista da 173 

Professora Maria Elena de Lima Perez Garcia. Foram apurados na votação cinco votos 174 

favoráveis à adoção desse procedimento; e b) retirada do assunto da pauta e criação de 175 

comissão com a finalidade de promover estudos aprofundados sobre a matéria, para 176 

reanálise e deliberação pelo Plenário. Foram apurados na votação vinte e dois votos 177 

favoráveis à adoção do referido procedimento. No conjunto das votações, foram 178 

registradas cinco abstenções. O assunto, portanto, foi retirado da pauta, para estudo 179 

aprofundado por comissão a ser criada para tal finalidade. 4 Proposta de alteração da 180 

composição da Congregação da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia 181 

Ocupacional, estabelecida na Resolução do Conselho Universitário no 12/2007, de 09 182 

de agosto de 2007 - O Sr. Presidente, considerando a decisão do Plenário quanto ao item 3 183 

antecedente, ponderou favoravelmente à retirada do assunto da pauta, para análise conjunta 184 

de ambos pela comissão a ser instituída. Houve anuência do Plenário. 5 Proposta de 185 

alteração do nome do Departamento de Tecnologia da Arquitetura e do Urbanismo-186 

TAU para Departamento de Tecnologia do Design, da Arquitetura e do Urbanismo-187 

TAU, de interesse da Escola de Arquitetura - Quorum de deliberação: maioria 188 

absoluta dos membros do Colegiado - O Sr. Presidente informou que foi distribuído aos 189 

Conselheiros o Parecer no 04/2018 da Comissão de Legislação (ANEXO G), elaborado 190 

pela Professora Cíntia de Azevedo Lourenço, a quem passou a palavra para expor o 191 

assunto aos Conselheiros. O Diretor da Escola de Arquitetura, Professor Maurício José 192 

Laguardia Campomori, prestou informações adicionais sobre a matéria e ressaltou que a 193 

proposta foi unanimemente aprovada pela Congregação da Unidade. Em seguida, o Sr. 194 

Presidente, com a anuência do Plenário, submeteu a votação o Parecer no 04/2018 da 195 

Comissão de Legislação, favorável à alteração do nome do Departamento de Tecnologia da 196 

Arquitetura e do Urbanismo-TAU para Departamento de Tecnologia do Design, da 197 

Arquitetura e do Urbanismo-TAU. O citado Parecer foi aprovado por unanimidade, 198 

apurando-se na votação trinta e três votos favoráveis. Foi gerada a Resolução 199 

Complementar no 01/2018 (ANEXO H). 6 Proposta de criação do Departamento de 200 

Artes Cênicas-ARC, a partir do desmembramento do Departamento de Fotografia, 201 

Teatro e Cinema-FTC, de interesse da Escola de Belas-Artes (Processo 202 

no 23072.038773/2015-13) - Quorum de deliberação: maioria absoluta dos membros 203 

do Colegiado - O Sr. Presidente informou que foi distribuído aos Conselheiros o Parecer 204 

no 03/2018 da Comissão de Legislação (ANEXO I), elaborado pelo Professor José Marcos 205 

Silva Nogueira, que expôs a matéria ao Plenário. O Diretor da Escola de Belas-Artes, 206 

Professor Cristiano Gurgel Bickel, prestou informações adicionais sobre o assunto. Em 207 

seguida, o Sr. Presidente, após obter a anuência do Plenário, submeteu a votação o Parecer 208 

no 03/2018 da Comissão de Legislação, favorável à proposta de criação do Departamento 209 
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de Artes Cênicas, com a sigla ARC, a partir do desmembramento do Departamento de 210 

Fotografia, Teatro a Cinema-FTC, o qual passa a denominar-se Departamento de 211 

Fotografia e Cinema-FTC. O citado Parecer foi aprovado por unanimidade, apurando-se na 212 

votação trinta e cinco votos favoráveis. Foi gerada a Resolução Complementar no 02/2018 213 

(ANEXO J). 7 Recomposição das Comissões Permanentes do Conselho Universitário - 214 

O Sr. Presidente, considerando o adiantado da hora, ponderou favoravelmente ao 215 

adiamento da apreciação deste item da pauta para a próxima reunião, sob a Presidência da 216 

Professora Sandra Regina Goulart Almeida, observando que foi publicado, em 2 de março 217 

de 2018, no Diário Oficial da União, o Decreto, datado de 1o de março de 2018, de sua 218 

nomeação para exercer o cargo de Reitora da UFMG, a partir de 17 de março de 2018. 219 

PALAVRA LIVRE - O Sr. Presidente, considerando o término de seu mandato em 16 de 220 

março de 2018, pronunciou-se ao Plenário nos seguintes termos: Antes de passar à palavra 221 

livre, como é a última reunião que eu presido, quero fazer alguns agradecimentos, 222 

algumas considerações. Eu posso afirmar, com consciência tranquila e o senso do dever 223 

cumprido, que tanto a Professora Sandra como eu entregamos o melhor do nosso intelecto 224 

e do nosso tempo para o avanço de uma Universidade contemporânea, respeitando sempre 225 

o trabalho das gerações que vieram antes das nossas, sempre fiéis aos ideais mais nobres 226 

desta Casa; com coragem para fazer as mudanças necessárias e enfrentar os desafios que 227 

apareceram nesses quatro anos; e, também, com um olhar, uma obrigação indispensável, 228 

para o futuro. De 2014 a 2018, nós temos a consciência de que a UFMG avançou em 229 

todos os indicadores acadêmicos e ampliou todas as suas dimensões de atuação. Claro, 230 

isso não se deve à Administração Central, isso se deve à nossa comunidade. E ela se 231 

consolidou ainda mais como uma Instituição de Ensino Superior de referência, não apenas 232 

para Minas Gerais, mas para o Brasil. O Relatório de Gestão vai tratar desses dados com 233 

mais detalhes, e obviamente não é esse o momento em que eu vou discorrer sobre os 234 

mesmos. Mas, mais do que isso, para nós a UFMG não se furtou a se posicionar para a 235 

sociedade nos momentos mais críticos desses quatro anos, de crise econômica e político-236 

institucional que o País viveu e ainda vive. A UFMG trouxe para cá os eventos 237 

acadêmicos científicos mais importantes que se realizaram no País durante esses quatro 238 

anos e não se furtou a emitir a sua opinião para a nossa sociedade. É chegado o momento 239 

de agradecer e encerrar um ciclo para que outro se inicie. Eu, portanto, agradeço a toda a 240 

equipe que nos auxiliou a servir a UFMG, e aqui, como não poderia deixar de ser, eu 241 

assumo a inteira responsabilidade pelos desacertos e avanços nesse período. Essa 242 

responsabilidade é minha. Agradeço a este Conselho Universitário, a todas as Diretoras, 243 

todos os Diretores, representantes de Congregações, membros da nossa comunidade 244 

acadêmica, colegas técnico-administrativos, discentes, enfim, a todos pela convivência e, 245 

sobretudo, pelo aprendizado. A este Conselho sempre nos submetemos e sempre nos 246 

submeteremos. Este Conselho sempre foi o nosso esteio institucional. Agradeço à 247 

Professora Sandra pela corresponsabilidade, pelo intelecto privilegiado, sabedoria e 248 

dedicação. Eu tenho duas certezas. A primeira: se não tivesse me associado a ela, eu não 249 

teria chegado aqui; e a segunda: sem ela, eu também não teria chegado ao final desta 250 

gestão. Então, portanto, muito obrigado. Como todos nós sabemos, não há conhecimento 251 
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sem adesão a uma herança; sem atenção ao que nos cerca; sem compromissos com o local 252 

onde habitamos, com o País em que vivemos e ao qual pertencemos; e sem a sensibilidade 253 

para aquilo que ainda não sabemos. À Professora Sandra e ao Professor Alessandro, meu 254 

colega e amigo, e à nova equipe, os votos de uma gestão rica em avanços. A UFMG, tenho 255 

certeza, estará em mãos sábias e seguras e continuará fiel aos seus ideais mais nobres. 256 

Agradeço a toda a comunidade da UFMG. Em poucas palavras, e para encerrar: à 257 

UFMG eu devo tudo, e não é pouco. Ter merecido a confiança que vocês depositaram em 258 

mim para conduzir esta Instituição neste período é a maior honra que eu poderia ter e que 259 

eu levo. Muitíssimo obrigado. Seguiram-se aplausos do Plenário. Os Diretores das 260 

Unidades Acadêmicas e Especiais da Universidade, os representantes das Congregações 261 

das Unidades Acadêmicas, os professores eleitos pelo corpo docente da Universidade para 262 

representar as Áreas do Conhecimento, os representantes do corpo técnico-administrativo 263 

em educação e os Universitários presentes à sessão ressaltaram os avanços conquistados 264 

pela gestão, principalmente os relacionados à inclusão social e aos direitos humanos. 265 

Durante os pronunciamentos, os Conselheiros destacaram as qualidades do Magnífico 266 

Reitor, dentre as quais a sabedoria, a emoção e a humanidade, sempre presentes na gestão 267 

da Universidade (2014-2018), desejaram-lhe sucesso na continuidade da trajetória e na 268 

retomada dos projetos. Os Diretores agradeceram o companheirismo do Reitor nos 269 

assuntos relacionados às Unidades Acadêmicas e Especiais, destacando que a cooperação 270 

do Reitorado foi imprescindível nos momentos difíceis enfrentados pela UFMG em função 271 

das crises econômica e política do país que afetaram diretamente as universidades federais 272 

brasileiras com o corte de verbas provocado pelo expressivo contingenciamento de 273 

recursos orçamentários. A representação do corpo técnico-administrativo em educação 274 

ressaltou as conquistas do segmento alcançadas no Reitorado, em especial a implantação 275 

da jornada especial de trabalho de trinta horas semanais e seis horas diárias com a 276 

aprovação, pelo Conselho Universitário, da Resolução Complementar no 03/2015, de 15 de 277 

dezembro de 2015. Os Universitários agradeceram a sensibilidade do Reitorado para os 278 

temas relacionados ao corpo discente da Universidade, destacando que o amor e o carinho 279 

do Magnífico Reitor pela UFMG são lições valiosas para os estudantes da Universidade e, 280 

em especial, para o movimento estudantil. Os Conselheiros desejaram aos futuros 281 

dirigentes da UFMG (2018-2022), Professora Sandra Regina Goulart Almeida (Reitora) e 282 

Professor Alessandro Fernandes Moreira (Vice-Reitor), uma excelente gestão, repleta de 283 

felicidades e conquistas para os próximos quatros anos à frente da Universidade. A 284 

Professora Sandra Regina Goulart Almeida, na qualidade de Vice-Reitora (gestão 2017-285 

2018), manifestou-se nos seguintes termos: Eu queria primeiramente agradecer ao 286 

Professor Jaime. Jaime e eu fomos colegas, amigos, desde há muitos anos. Queria 287 

agradecer o convite que me foi feito para trilhar com ele esses quatro anos. Quando ele 288 

me convidou, não me disse como seria. Eu agradeço a confiança em mim. Foram os 289 

quatro anos mais difíceis da minha vida acadêmica; da minha vida pessoal, também. 290 

Como também foi muito difícil para o Professor Jaime, eu sei. Mas foi também um 291 

momento de muito aprendizado, em que eu senti a Universidade comigo. Eu já disse, neste 292 

Plenário, que eu não me senti sozinha. O Professor Jaime sempre esteve próximo, sempre 293 
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nos amparando, sempre nos conduzindo com a tranquilidade, sabedoria, experiência que 294 

ele sempre teve; mesmo nos momentos mais difíceis, ele conseguia pensar, parar e dar 295 

uma solução às questões mais difíceis que nós enfrentamos nesta gestão. E nós nunca 296 

estivemos sozinhos. O apoio de todos vocês foi imprescindível, de todos os Diretores, os 297 

membros do Conselho, os membros do CEPE, os representantes dos técnico-298 

administrativos em educação, os representantes dos discentes. Mais recentemente, em um 299 

momento difícil desta Universidade, momento difícil para mim e para o Jaime também, 300 

esta Universidade não nos abandonou. Isso para nós é muito importante, porque 301 

colocamos aqui todo o amor que a gente tem pela Instituição. Eu digo sempre que o 302 

caminho mais fácil seria voltar para a minha sala de aula, voltar para a Faculdade de 303 

Letras. Mas nós escolhemos, Jaime e eu, a estrada menos caminhada, como diria um poeta 304 

de quem eu gosto muito. Mas valeu toda a pena, porque temos a certeza do dever 305 

cumprido – conseguimos, junto com todos vocês, caminhar um pouco mais. E agora, 306 

então, agradeço ao Jaime por esta oportunidade, por todo esse aprendizado, pela 307 

paciência comigo durante este tempo todo, pela sabedoria, pela liderança. Você vai estar 308 

sempre comigo, no meu coração, na minha memória e também bem próximo de um 309 

telefonema. Eu tenho certeza. Agradeço também ao Alessandro, por aceitar o desafio de 310 

caminhar comigo nestes próximos anos. Espero contar com cada um de vocês. Agradeço 311 

também, de público, à Marcia e à Mônica, que se juntaram a nós nesta equipe, para levar 312 

a UFMG adiante nestes quatro anos, acreditando sempre nos desafios que temos pela 313 

frente, mas na importância de uma Universidade como é a UFMG: pública, gratuita, de 314 

qualidade e de muita importância para nossa sociedade. Muito obrigada. Seguiram-se 315 

aplausos do Plenário. O Professor Alessandro Fernandes Moreira pronunciou-se nos 316 

seguintes termos: Como Diretor da Escola de Engenharia, consigo observar o quanto a 317 

Escola cresceu. Acho que vários Diretores também já colocaram como as nossas 318 

Unidades cresceram neste período. Aqui fica realmente o agradecimento ao Jaime e à 319 

Sandra: se a gente fez tanta coisa boa, lá na Escola, é porque tivemos retaguarda. Podem 320 

ter certeza disso. Foi um grande aprendizado para mim, tudo o que aconteceu nestes 321 

últimos quatro anos, durante esta gestão. Corroboro as palavras dos que me antecederam. 322 

Momentos difíceis, e a gente está aqui. Agora cria-se uma responsabilidade muito grande. 323 

Cabe lembrar as palavras do nosso colega da Escola de Veterinária, o Afonso, quando ele 324 

atribui a boa condução da Universidade à inteligência de vocês dois, o que cria uma 325 

responsabilidade para nós dois. Aproveito também a palavra do Tarcizo, quando ele 326 

lembra as realidades vividas em cada gestão: não há como comparar. Nós daremos o 327 

nosso melhor. Disso vocês podem ter certeza. A gente vai estar vigilante na liderança da 328 

Universidade, uma Universidade “tudo de bom” que a gente quer para essa sociedade. É 329 

esse o compromisso. Falei “até logo” porque é minha última reunião do lado de cá. Falei 330 

até logo porque daqui a pouco eu estou do lado de lá. Agradeço a todos os colegas, 331 

Diretores, com quem a gente conviveu mais próximo. Por todo o companheirismo. Foram 332 

várias coisas boas que nós fizemos. Conte comigo, Sandra. Seguiram-se aplausos do 333 

Plenário. A seguir, não havendo outras manifestações, o Sr. Presidente agradeceu a 334 
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presença de todos e encerrou a sessão, da qual eu, Consuelo Dourado Dupin, Coordenadora 335 

da Secretaria dos Órgãos de Deliberação Superior, lavrei a presente ata, que assino. 336 
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