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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO 

REALIZADA EM 17 DE ABRIL DE 2018 

Aos dezessete dias do mês de abril 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 Universitário da Universidade Federal de Minas 5 

Gerais, sob a Presidência da Magnífica Reitora, Professora Sandra Regina Goulart 6 

Almeida, tendo comparecido os seguintes Conselheiros: Professores Alessandro Fernandes 7 

Moreira (Vice-Reitor); Maurício José Laguardia Campomori (Diretor) e Silke Kapp 8 

(representante), pela Escola de Arquitetura; Cristiano Gurgel Bickel (Diretor) e Magali 9 

Melleu Sehn (representante), pela Escola de Belas-Artes; Leonardo David Tuffi Santos 10 

(Diretor) e Maximiliano Soares Pinto (representante), pelo Instituto de Ciências Agrárias; 11 

Andréa Mara Macedo (Diretora) e Maria Elena de Lima Perez Garcia (representante 12 

suplente), pelo Instituto de Ciências Biológicas; Paula de Miranda Ribeiro (Diretora) e 13 

Simone Wajnman (representante suplente), pela Faculdade de Ciências Econômicas; 14 

Francisco Dutenhefner (Vice-Diretor) e José Marcos Silva Nogueira (representante), pelo 15 

Instituto de Ciências Exatas; Terezinha de Fátima Carvalho de Souza (Diretora), pela 16 

Escola de Ciência da Informação; Fernando Gonzaga Jayme (Diretor), pela Faculdade de 17 

Direito; João Valdir Alves de Souza (Vice-Diretor) e Maria Isabel Antunes Rocha 18 

(representante), pela Faculdade de Educação; Gustavo Pereira Côrtes (Diretor) e Ana 19 

Cláudia Porfírio Couto (representante), pela Escola de Educação Física, Fisioterapia e 20 

Terapia Ocupacional; Eliane Marina Palhares Guimarães (Diretora) e Ana Lúcia de Mattia 21 

(representante), pela Escola de Enfermagem; Cícero Murta Diniz Starling (Diretor em 22 

Exercício), pela Escola de Engenharia; Leiliane Coelho André (Diretora) e Ana Paula 23 

Salles Moura Fernandes (representante suplente), pela Faculdade de Farmácia; Orestes 24 

Diniz Neto (Diretor) e Eduardo Viana Vargas (representante), pela Faculdade de Filosofia 25 

e Ciências Humanas; Vilma Lúcia Macagnan Carvalho (Diretora em Exercício) e Luiz 26 

Guilherme Knauer (representante), pelo Instituto de Geociências; Graciela Inés Ravetti de 27 

Gómez (Diretora) e Heloísa Maria Moraes Moreira Penna (representante), pela Faculdade 28 

de Letras; Humberto José Alves (Diretor), pela Faculdade de Medicina; Mônica Pedrosa de 29 

Pádua (Diretora) e Rogério Vasconcelos Barbosa (representante), pela Escola de Música; 30 

Henrique Pretti (Diretor) e Allyson Nogueira Moreira (representante), pela Faculdade de 31 

Odontologia; Sandra Gesteira Coelho (Vice-Diretora) e Afonso de Liguori Oliveira 32 

(representante), pela Escola de Veterinária; Luciana de Gouvêa Viana (Diretora), pelo 33 

Hospital das Clínicas; Tânia Margarida Lima Costa (Diretora), pela Escola de Educação 34 

Básica e Profissional; José Luiz Borges Horta, pela representação do corpo docente da área 35 

de Humanidades; Glaura Goulart Silva, pela representação do corpo docente da área de 36 

Ciências da Natureza; Servidores Cristina del Papa, Cleomar Poletto, Swraide Salgado 37 

Agripino, Rejani Aparecida de Andrade Silva e Helder de Castro Bernardes Barbosa, pela 38 

representação do corpo técnico-administrativo em educação. Justificaram sua ausência à 39 

sessão os Conselheiros Alexandre Travessoni Gomes Trivisonno e Manoel Otávio da 40 

Costa Rocha, tendo deixado também de comparecer o Conselheiro Mário Márcio Garofolo. 41 

Estão sem preenchimento as representações da Escola de Ciência da Informação, da Escola 42 
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de Engenharia, a do corpo docente da área de Ciências da Vida, uma do corpo técnico-43 

administrativo em educação e as dez do corpo discente. Participaram da sessão com a 44 

anuência do Plenário, como convidados, com direito a voz, mas não a voto, os 45 

Universitários Hygor Hernane Telles e Silva, Vanessa Sales Augusto Lopes, Carlos 46 

Eduardo Cavalieri Furtado, Ligia Domingues Padovezi, Laura Gandra Laudares Fonseca, 47 

Raiene Resende Oliveira, Luíza Beatriz Lemos Reis e Alexandre Lopes Boaventura 48 

Cunha. Havendo quorum regulamentar, a Sr.a Presidente, após cumprimentar os 49 

Conselheiros, declarou abertos os trabalhos. EXPEDIENTE - Comunicações - Novos 50 

Conselheiros: Os Professores Humberto José Alves e Alamanda Kfoury Pereira foram 51 

nomeados em 11 de abril de 2018 para os cargos, respectivamente, de Diretor e Vice-52 

Diretora da Faculdade de Medicina. A Sr.a Presidente deu boas-vindas aos novos 53 

Conselheiros. Informes - A Sr.a Presidente informou que continua pendente a situação da 54 

representação do corpo discente nos órgãos colegiados superiores da Universidade, uma 55 

vez que não houve o registro civil em cartório da ata de posse da nova diretoria, escolhida 56 

nas eleições realizadas em 28 e 29 de junho de 2017, condição prevista no Regimento 57 

Geral da UFMG para que a Entidade possa indicar os representantes estudantis para 58 

atuarem no Conselho Universitário. Nesse sentido, submeteu à apreciação dos 59 

Conselheiros o pedido formulado, pela Direção do DCE, para que participem da presente 60 

sessão, com direito a voz, mas não a voto. Não havendo objeção do Plenário, passaram a 61 

participar da reunião os seguintes Universitários: Hygor Hernane Telles e Silva, Vanessa 62 

Sales Augusto Lopes, Carlos Eduardo Cavalieri Furtado, Ligia Domingues Padovezi, 63 

Laura Gandra Laudares Fonseca, Raiene Resende Oliveira, Luiza Beatriz Lemos Reis e 64 

Alexandre Lopes Boaventura Cunha. Em seguida, a Sr.a Presidente prestou as seguintes 65 

informações: a) Será realizada, às 19 horas do dia 2 de maio de 2018, a solenidade de 66 

posse da Professora Vilma Lúcia Macagnan Carvalho e da Professora Maria Giovana 67 

Parisi nos cargos, respectivamente, de Diretora e Vice-Diretora do Instituto de 68 

Geociências. A cerimônia será realizada no saguão da Unidade, no andar térreo. Seguiram-69 

se aplausos do Plenário. b) Serão realizadas, no dia 25 de abril de 2018, e 70 

excepcionalmente, também em 24 de abril de 2018 apenas no Hospital das Clínicas, 71 

eleições para a recomposição de vários órgãos colegiados da Universidade, entre os quais o 72 

Conselho Universitário, para o preenchimento de três vagas de representantes do corpo 73 

técnico-administrativo em educação e de uma do corpo docente da Área de Ciências da 74 

Vida. As eleições estavam previstas para 3 e 4 de abril de 2018, tendo sido adiadas, com a 75 

reabertura do período de inscrições exclusivamente para as vagas para as quais não houve 76 

candidaturas, entre as quais as referentes ao Conselho Universitário, o que permitiu a 77 

inscrição de candidatos para todas as representações. ORDEM DO DIA - 1a parte - 78 

Sessão especial - Quorum de deliberação: maioria absoluta - Proposta de alteração do 79 

Regimento Geral da UFMG - A Sr.a Presidente observou que, segundo o parágrafo único 80 

do art. 150 do Regimento Geral da UFMG, qualquer alteração no texto regimental deve ser 81 

aprovada, em sessão especialmente convocada para esse fim, por maioria absoluta de votos 82 

dos membros do Conselho Universitário, o que representa vinte e seis votos na atual 83 

composição, que hoje totaliza cinquenta membros (sessenta e quatro membros descontadas 84 
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quatorze vagas sem preenchimento). A seguir, a Sr.a Presidente comentou sobre a 85 

necessidade de revisão das Normas Gerais de Graduação vigentes, aprovadas em 1990, 86 

cujo teor começou a ser discutido no segundo semestre de 2016. Acrescentou que o projeto 87 

de alteração, após apresentado e discutido com a comunidade, foi disponibilizado em 88 

consulta pública até final de abril de 2017, tendo sido as sugestões analisadas pela Câmara 89 

de Graduação em doze reuniões, realizadas com vistas a aprimorar o texto, cujo teor final 90 

foi discutido em três reuniões pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão-CEPE, que 91 

aprovou, em 28 de fevereiro de 2018, as Normas Gerais de Graduação mediante a 92 

Resolução Complementar no 01/2018. Esclareceu que a referida Resolução Complementar 93 

só entrará em vigor após a decisão do Conselho Universitário sobre as propostas de 94 

alteração de artigos do Regimento Geral da UFMG, formuladas para evitar incongruências 95 

entre os dois regulamentos. A seguir, informou que foi distribuído aos Conselheiros o 96 

Parecer no 08/2018 da Comissão de Legislação (ANEXO A) e passou a palavra ao Relator 97 

da matéria, Professor José Marcos Silva Nogueira, o qual expôs o assunto ao Plenário. 98 

Após fase de discussão da proposta, a Sr.a Presidente, com a anuência do Plenário, 99 

submeteu a votação o Parecer no 08/2018 da Comissão de Legislação, cujo voto é 100 

favorável à proposta de alteração no texto do Regimento Geral, com algumas sugestões de 101 

mudança formuladas pela própria Comissão. Ressaltou que a aprovação do Parecer implica 102 

a aprovação em bloco da proposta de nova Resolução, sem prejuízo de apresentação de 103 

destaques, que serão discutidos e votados separadamente. O documento foi aprovado por 104 

unanimidade, tendo sido apurados na votação 45 votos a favor. Foram apresentados, 105 

discutidos e votados os seguintes destaques: a) supressão do parágrafo único do art. 42 106 

(Parágrafo único. A organização e a execução do processo seletivo ficarão a cargo de 107 

comissão permanente instituída especificamente para esse fim) – destaque aprovado, 108 

apurando-se trinta e dois votos a favor do destaque supressivo. A Sr.a Presidente assinalou 109 

a necessidade de serem substituídos, em todo o texto regimental, os termos “rendimento” e 110 

“frequência” para, respectivamente, “desempenho” e “assiduidade”, bem como a expressão 111 

“lista de espera” para “lista de excedentes”, submetendo à apreciação do Plenário as 112 

citadas alterações. Não houve objeções do Plenário. Em seguida, a Sr.a Presidente declarou 113 

encerrada a sessão especial e abertos os trabalhos da sessão comum. 2a parte - Sessão 114 

comum - Quorum de deliberação: maioria simples - 1 estudo atuarial, apresentado 115 

pela Caixa de Assistência à Saúde da Universidade-CASU, relativo aos parâmetros 116 

que determinaram os impactos sobre o custeio dos planos conveniados com a UFMG - 117 

A Sr.a Presidente informou que foi distribuído aos Conselheiros o Ofício no  01/2018 da 118 

CASU, de 31 de janeiro de 2018 (ANEXO B). Ressaltou que se trata apenas de um 119 

informe, mas, dada a importância do tema, pediu a autorização do Plenário para convidar 120 

para expor o assunto o Professor Reynaldo Maia Muniz, Diretor Financeiro e de 121 

Planejamento da CASU, e o Doutor Rodrigo Fernandes Guimarães, Diretor de Saúde. Não 122 

havendo objeções, os mencionados Diretores passaram a participar da reunião durante a 123 

discussão deste item da pauta, apresentando a matéria aos Conselheiros e esclarecendo 124 

dúvidas, após ressaltados os princípios da autogestão sem fins lucrativos e a mutualidade, 125 

que nortearam a criação da CASU e fundamentam suas ações. Após manifestações, a Sr.a 126 
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Presidente agradeceu os convidados pela colaboração e a todos os profissionais da CASU 127 

pela atenção e apoio prestados a seus associados. Os convidados após terem agradecido ao 128 

Conselho Universitário, pela oportunidade, se retiraram do recinto. 2 Recomposição do 129 

Conselho Curador da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, Administrativas 130 

e Contábeis de Minas Gerais-IPEAD - A Sr.a Presidente observou que, segundo o art. 14 131 

do Estatuto da Fundação IPEAD, disponibilizado aos Conselheiros, cabe ao Conselho 132 

Universitário indicar quatro membros para integrar o Conselho Curador da Entidade, um 133 

dos quais oriundo de entidade científica, empresarial ou profissional, sem vinculação com 134 

a UFMG, para mandato de quatro anos, permitida uma recondução. Informou que foram 135 

distribuídos aos Conselheiros o Ofício no 287/2018 do Gabinete do Reitor, de 28 de março 136 

de 2018 (ANEXO C), e o Ofício no 015/2018 da Diretora da Faculdade de Ciências 137 

Econômicas (ANEXO D), com a indicação da Sr.a Mônica de Matos Vieira, do Banco de 138 

Desenvolvimento de Minas Gerais-BDMG, para integrar o Conselho Curador do IPEAD. 139 

A Diretora da Faculdade de Ciências Econômicas, Professora Paula de Miranda Ribeiro, 140 

prestou informações sobre a trajetória profissional da indicada para ocupar a vaga deixada 141 

pelo Doutor Iran Almeida Pordeus, que se aposentou, e comentou que a suplência da 142 

representação atualmente é ocupada pela Sr.a Juliana de Lucena Ruas Riani, da Fundação 143 

João Pinheiro, cujo mandato expirará em 14 de abril de 2019. Não havendo manifestações, 144 

a Sr.a Presidente, com a anuência dos Conselheiros, submeteu a votação a indicação da Sr.a 145 

Mônica de Matos Vieira para integrar o Conselho Curador da Fundação IPEAD. Houve 146 

aprovação unânime do Plenário. 3 Propostas de composição da Congregação da 147 

Faculdade de Medicina e de revogação da Resolução no 02/2002 do Conselho 148 

Universitário, de 14 de março de 2002, que estabelece o regimento da Unidade - A Sr.a 149 

Presidente informou que foi distribuído aos Conselheiros o Parecer no  07/2018 da 150 

Comissão de Legislação (ANEXO E), elaborado pelo Professor Fernando Gonzaga Jayme. 151 

Observou que o Relator precisou se ausentar da sessão, razão pela qual pediu a 152 

colaboração da Professora Eliane Marina Palhares Guimarães para apresentar o assunto ao 153 

Plenário. O Diretor da Faculdade de Medicina, Professor Humberto José Alves, 154 

complementou as informações sobre a matéria. Após manifestações, a Sr.a Presidente, com 155 

a anuência do Plenário, colocou em votação o Parecer no  07/2018 da Comissão de 156 

Legislação, que conclui pela aprovação das propostas apresentadas pela Faculdade de 157 

Medicina de revogação da Resolução no 02/2002 do Conselho Universitário, que define o 158 

regimento da Unidade, e de nova resolução estabelecendo a composição da sua 159 

Congregação, observadas as sugestões de alteração formuladas pelos membros da 160 

Comissão de Legislação. A Sr.a Presidente destacou que a aprovação do Parecer implica a 161 

aprovação em bloco da proposta de nova Resolução, sem prejuízo de destaques. O 162 

documento foi aprovado por unanimidade, sem destaques. Foi gerada a Resolução 163 

no 06/2018 (ANEXO F). A Sr.a Presidente informou que, para subsidiar o Colegiado na 164 

tomada de decisões, está sendo constituída comissão que tem por finalidade promover 165 

estudos aprofundados sobre a composição de Congregações e cuja criação foi aprovada 166 

pelo Conselho Universitário na reunião de 13 de março de 2018. 4 Proposta de 167 

redistribuição do cargo de professor da carreira de magistério superior, ocupado pela 168 
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servidora docente Mônica Versiani Nunes Pinheiro de Queiroz, da Universidade 169 

Federal de Ouro Preto-UFOP para o Departamento de Pediatria da Faculdade de 170 

Medicina (Processo no  23072.054904/2017-63) - A Sr.a Presidente informou que foi 171 

distribuído aos Conselheiros o Parecer no  09/2018 da Comissão de Legislação (ANEXO 172 

G), elaborado pelo Professor José Marcos Silva Nogueira, a quem passou a palavra para 173 

exposição do assunto ao Plenário. O Diretor da Faculdade de Medicina, Professor 174 

Humberto José Alves, complementou as informações sobre a redistribuição, informando 175 

que a Professora Mônica Versiani Nunes Pinheiro de Queiroz atuará no regime de trabalho 176 

de tempo integral sem dedicação exclusiva. A seguir, a Sr.a Presidente, com a aquiescência 177 

do Plenário, submeteu a votação o Parecer no 09/2018 da Comissão de Legislação, que 178 

conclui pela aprovação da proposta de redistribuição do cargo de professor da Carreira de 179 

Magistério Superior, ocupado pela servidora docente Mônica Versiani Nunes Pinheiro de 180 

Queiroz, da Universidade Federal de Ouro Preto-UFOP para o Departamento de Pediatria 181 

da Faculdade de Medicina da UFMG, com a troca do código de vaga no  245575. O 182 

documento foi aprovado por unanimidade pelo Plenário. 5 Recurso contra decisão da 183 

Pró-Reitoria de Recursos Humanos, relativo a incentivo à qualificação, de interesse 184 

de Eler da Silva Reis (Processo no  23072.024952/2016-46) - A Sr.a Presidente informou 185 

que foi distribuído aos Conselheiros o Parecer no 01/2018 da Comissão de Recursos 186 

(ANEXO H), elaborado pela Professora Graciela Inés Ravetti de Gómez, a quem passou a 187 

palavra para expor o assunto ao Plenário. Após debate da matéria, a Sr.a Presidente, com a 188 

anuência do Plenário, submeteu a votação o Parecer no 01/2018 da Comissão de Recursos, 189 

cujo voto acompanha o entendimento do Parecer da Pró-Reitoria de Recursos Humanos e 190 

do Parecer da Procuradoria Jurídica na UFMG, de rejeição ao pedido do Servidor Eler da 191 

Silva Reis, de manutenção de concessão de benefício no percentual de 15%, a partir de 25 192 

de janeiro de 2016, em cumprimento ao Decreto no 824/2006, e de ratificação do teor da 193 

Portaria no 1.421, de 1 de março de 2016, que concedeu o referido benefício ao servidor. O 194 

documento foi aprovado pelo Plenário, apurando-se na votação cinco votos contra e duas 195 

abstenções. 6 Recomposição das Comissões Permanentes do Conselho Universitário - 196 

A Sr.a Presidente informou que foram distribuídas aos Conselheiros as informações sobre 197 

as vagas a serem preenchidas nas Comissões (ANEXO I). A seguir, comentou que a 198 

indicação dos representantes discentes para todas as Comissões Permanentes fica 199 

automaticamente adiada, em decorrência da pendência na regularização da situação do 200 

DCE. A Servidora Cristina del Papa solicitou o adiamento das indicações de representantes 201 

do corpo técnico-administrativo em educação que substituirão os Servidores Wellington 202 

Marçal de Carvalho, na Comissão de Orçamento e Contas, e Mário Márcio Garofolo, na 203 

Comissão de Obras e Patrimônio, até que seja homologado o resultado das eleições para a 204 

recomposição de duas representações do segmento no Conselho Universitário. A seguir, a 205 

Sr.a Presidente submeteu o assunto à apreciação do Plenário, que decidiu, por 206 

unanimidade: a) reconduzir o Professor Fernando Gonzaga Jayme para a Comissão de 207 

Legislação; a Professora Leiliane Coelho André para a Comissão de Orçamento e Contas; 208 

e os Professores Maurício José Laguardia Campomori e Cristiano Gurgel Bickel para a 209 

Comissão de Obras e Patrimônio; b) indicar o Professor Gustavo Pereira Côrtes para atuar 210 
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na Comissão de Obras e Patrimônio e o Professor Humberto José Alves para integrar a 211 

Comissão de Legislação. PALAVRA LIVRE - A Conselheira Cristina del Papa solicitou a 212 

colaboração dos Diretores das Unidades no sentido de viabilizarem a participação dos 213 

servidores técnico-administrativos em educação nas Assembleias promovidas pelo 214 

SINDIFES para eleição dos representantes da Entidade sindical da categoria no XXIII 215 

Congresso Nacional da FASUBRA Sindical (Confasubra), que ocorrerá no período de 05 a 216 

11 de maio de 2018, em Poços de Caldas. A Sr.a Presidente, reportando-se às recentes 217 

mortes, por atentado à própria vida, dos estudantes da UFMG Filipe Morais Teixeira, do 218 

Curso de Mestrado em Zootecnia, e Yann Lucas Brochado, do Curso de Graduação em 219 

Engenharia Civil, lamentou suas perdas e comentou que o Reitorado, em nome da 220 

Instituição, emitiu nota de pesar, em 13 de abril de 2018, mediante a qual manifestou 221 

condolências aos familiares e amigos e reafirmou os preceitos previstos na política de 222 

direitos humanos e de assistência estudantil de se construir, com a participação de toda a 223 

comunidade universitária, uma instituição acolhedora e solidária. Em seguida, teceu 224 

comentários sobre o assunto e citou as seguintes iniciativas da Universidade no sentido de 225 

acolher e cuidar das pessoas com sofrimento mental: a) a realização anual da Semana de 226 

Saúde Mental e Inclusão Social, promovida pela Rede Saúde Mental UFMG, cuja sexta 227 

edição ocorrerá no período de 14 a 18 de maio de 2018, com abertura no Instituto de 228 

Ciências Agrárias, no Campus Regional de Montes Claros, e demais atividades em Belo 229 

Horizonte, nos Campi Pampulha e Saúde e na Faculdade de Direito; b) o relatório 230 

produzido pela Comissão Institucional de Saúde Mental, criada com a finalidade de propor 231 

diretrizes para uma política de saúde mental da e na UFMG, documento que indica 232 

caminhos norteadores das ações institucionais e da comunidade acadêmica, muitas das 233 

quais em andamento; c) a mobilização da UFMG para programar ações concretas na linha 234 

das diretrizes apontadas no relatório da referida Comissão, com vistas a reformular as 235 

práticas realizadas e os serviços prestados na área, para apoio aos três segmentos da 236 

comunidade universitária; d) implementação de um fluxo para encaminhamento de 237 

urgências, emergências e outras, como já amplamente divulgado à comunidade; e) a 238 

implementação, em curso, de serviços de escuta acadêmica e acolhimento nas Unidades 239 

Acadêmicas e na Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, para apoio aos estudantes. O Vice-240 

Reitor, Professor Alessandro Fernandes Moreira, acrescentou que está sendo discutida a 241 

criação de um centro de convivência e destacou que um grupo de trabalho está estudando 242 

ações, de curto e médio prazos, de amparo aos discentes, havendo indicativo de 243 

constituição de uma comissão permanente de saúde mental com a finalidade de cuidar 244 

cotidianamente de assuntos relacionados ao tema, em complementação ao trabalho 245 

realizado pela Rede Saúde Mental UFMG. O Universitário Alexandre Lopes Boaventura 246 

Cunha, após agradecer as iniciativas do Reitorado em prol da saúde mental da comunidade 247 

universitária, considerou importante garantir o envolvimento das entidades estudantis nas 248 

discussões, com a participação direta dos discentes nas iniciativas voltadas ao tema, bem 249 

como a integração ativa da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, para executar projetos, de 250 

forma permanente, nesse campo. A Sr.a Presidente concordou com o entendimento de que 251 

é fundamental o engajamento permanente das entidades e membros da comunidade 252 



 
                 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 

 

 

 7 

discente especialmente em projetos dessa natureza. O Professor Cristiano Gurgel Bickel 253 

comentou que está sendo constituído na Escola de Belas-Artes um núcleo de atenção 254 

pedagógica, com a finalidade de ser um canal de escuta contínua dos estudantes e uma 255 

interface entre a Seção de Ensino e o Colegiado de Curso. O A Sr.a Presidente elogiou a 256 

iniciativa e ponderou favoravelmente ao desenvolvimento de ações das Unidades em 257 

sintonia com a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e com a equipe de especialistas que 258 

compõem a Rede Saúde Mental da UFMG, a qual orienta a Universidade com base em 259 

estudos científicos realizados sobre o tema. O Professor José Luiz Borges Horta reforçou o 260 

convite aos Conselheiros para participarem da sessão pública solene do Conselho 261 

Universitário para a entrega do título de Doutor Honoris Causa ao Jurista e Professor 262 

Antônio Augusto Cançado Trindade, que será realizada no Auditório da Faculdade de 263 

Direito às 19 horas do dia 24 de abril de 2018, em reconhecimento pela sua frutuosa e 264 

construtiva atuação profissional na proteção dos direitos humanos e pela sua vasta e 265 

proeminente obra acadêmica dedicada ao Direito Internacional dos Direitos Humanos. A 266 

Professora Andréa Mara Macedo, após comentar que há cerca de um ano há, destinado aos 267 

estudantes, no Instituto de Ciências Biológicas, um espaço de escuta acadêmica, criado no 268 

âmbito do Centro de Graduação da Unidade, comentou que está sendo discutida na 269 

Unidade a possibilidade de criação de disciplina voltada à área de ciências da felicidade, 270 

nos moldes do que já existe na Universidade de Harvard. Em seguida, observou que expira 271 

em 16 de maio de 2018 seu mandato no Conselho Universitário e formulou despedidas aos 272 

Conselheiros, externando sua gratidão a todos pela oportunidade de aprendizado e pela 273 

convivência. Seguiram-se aplausos dos Conselheiros. A Sr.a Presidente agradeceu à 274 

Professora Andréa Mara Macedo por sua participação ativa e sua contribuição na 275 

construção da UFMG. A Professora Maria Elena de Lima Perez Garcia, após observar que 276 

expira, em 24 de maio de 2018, seu mandato no Conselho Universitário, formulou suas 277 

despedidas, agradecendo a todos pela oportunidade da rica experiência e pelo convívio. 278 

Seguiram-se aplausos dos Conselheiros. A Sr.a Presidente agradeceu à Professora Maria 279 

Elena de Lima Perez Garcia pela seriedade e pela integridade de sua atuação e pelo 280 

empenho em contribuir com a Universidade. A Professora Tânia Margarida Lima Costa, 281 

considerando que termina em 3 de junho de 2018 seu mandato no Conselho Universitário, 282 

apresentou suas despedidas aos Conselheiros, agradecendo-lhes a oportunidade de 283 

convivência e o rico aprendizado. Seguiram-se aplausos dos Conselheiros. A Sr.a 284 

Presidente agradeceu a mencionada docente por sua ativa atuação à frente da Escola de 285 

Educação Básica e Profissional e pela presença constante nas atividades do Reitorado. O 286 

Professor Cícero Murta Diniz Starling, após externar o sentimento de pesar da comunidade 287 

da Escola de Engenharia pelo falecimento dos mencionados discentes, um dos quais aluno 288 

do 3o período do Curso de Graduação em Engenharia Civil, Yann Lucas Brochado, 289 

comentou que, no dia 13 de abril de 2018, foi promovida na Unidade reunião para discutir 290 

questões relacionadas à saúde mental, da qual participaram o Vice-Reitor, o Diretor do 291 

Instituto de Ciências Exatas, o Coordenador do Colegiado do Curso, o Coordenador do 292 

Conselho de Graduação da Unidade, além de membros da Pró-Reitoria de Assuntos 293 

Estudantis, do Diretório Acadêmico e da Fundação Universitária Mendes Pimentel e vários 294 
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colegas do referido aluno. Observou que, na oportunidade, foram abordadas situações que 295 

poderiam desencadear, em casos extremos, atentados contra a própria vida, como a 296 

existência de distanciamento entre alunos e professores, razão pela qual foram aventadas 297 

algumas ações que estão sendo estudadas, tais como a criação de espaços de convivência 298 

para favorecer a interação, além do desenvolvimento de projeto de tutoria profissional. Em 299 

seguida, convidou a todos para participarem da palestra da Pró-Reitora de Extensão, 300 

Professora Claudia Andréa Mayorga Borges, no âmbito das atividades acadêmicas 301 

complementares no turno noturno, intitulada Saúde Mental dos Estudantes e as Políticas 302 

da UFMG, a ser realizada, das 19 às 22 horas do dia 18 de abril de 2018, no Auditório 303 

Nobre da Unidade. Em seguida, foram apresentadas por Conselheiros ponderações e 304 

sugestões relativas à questão da saúde mental, dentre as quais a importância: a) da 305 

divulgação dos espaços de escuta contínua; b) da humanização no acolhimento do 306 

estudante; c) da expansão e do aprimoramento do apoio aos estudantes com deficiência, de 307 

modo a favorecer sua inclusão e manutenção no ensino superior; d) de ações institucionais 308 

implementadas com a participação das entidades estudantis; e) do apoio institucional para a 309 

ampliação do número de entidades representativas discentes e de sua participação nos 310 

órgãos colegiados da Universidade, favorecendo uma maior expressão das necessidades 311 

dos estudantes; f) da sensibilização do corpo docente da Universidade para refletir sobre 312 

sua postura em relação aos colegas docentes e técnico-administrativos em educação e aos 313 

seus alunos, com vistas a melhorar a qualidade da relação; g) da pertinência de os docentes 314 

repensarem suas práticas com vistas a diminuir o distanciamento de seus alunos e dosarem 315 

o grau de exigência ao seu alunado e consequentemente do nível de pressão psicológica;  316 

h) da ampliação dos canais de escuta; i) de discussão do assunto pelo Conselho 317 

Universitário como item de pauta de reunião. Registre-se que, durante as manifestações 318 

individuais, muitos Conselheiros desejaram à Reitora, Professora Sandra Regina Goulart 319 

Almeida, e ao Vice-Reitor, Professor Alessandro Fernandes Moreira, uma gestão profícua 320 

na condução da UFMG. A Sr.a Presidente mencionou a divulgação por mensagens de 321 

celular com críticas à UFMG com relação às questões de saúde mental, pontuando o 322 

entendimento de poder tratar-se de um modo de expressão de alguém que quer atingir a 323 

credibilidade e seriedade da UFMG como instituição pública. A isso, acrescentou, soma-se 324 

a necessidade de reflexão e de cuidado, dadas a gravidade e a extensão, demandada por 325 

quem divulga essas informações e outras, das consequências de notícias mal ponderadas, 326 

principalmente no momento político atual, em que a universidade pública é diariamente 327 

criticada. Não havendo outras manifestações, agradeceu a presença de todos e encerrou a 328 

sessão agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão, da qual, eu, Consuelo Dourado 329 

Dupin, Coordenadora da Secretaria dos Órgãos de Deliberação Superior, lavrei a presente 330 

ata, que assino.               331 
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