
 
                 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 

 

 

 1 

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO 

REALIZADA EM 21 DE AGOSTO DE 2018 

Aos vinte e um dias do mês de agosto 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), pelo Instituto de Ciências Agrárias; Elida Mara Leite Rabelo (Vice-Diretora) e 11 

Paulina Maria Maia Barbosa (representante), pelo Instituto de Ciências Biológicas; Paula 12 

de Miranda Ribeiro (Diretora), pela Faculdade de Ciências Econômicas; Antônio Flávio de 13 

Carvalho Alcântara (Diretor) e Ado Jório de Vasconcelos (representante), pelo Instituto de 14 

Ciências Exatas; Terezinha de Fátima Carvalho de Souza (Diretora), pela Escola de 15 

Ciência da Informação; João Alberto de Almeida (Vice-Diretor pro tempore), pela 16 

Faculdade de Direito; Daisy Moreira Cunha (Diretora) e Maria Isabel Antunes Rocha 17 

(representante), pela Faculdade de Educação; Gustavo Pereira Côrtes (Diretor) e Ana 18 

Cláudia Porfírio Couto (representante), pela Escola de Educação Física, Fisioterapia e 19 

Terapia Ocupacional; Eliane Marina Palhares Guimarães (Diretora) e Ana Lúcia de Mattia 20 

(representante), pela Escola de Enfermagem; Cícero Murta Diniz Starling (Diretor) e 21 

Danilo Amaral (representante), pela Escola de Engenharia; Micheline Rosa Silveira (Vice-22 

Diretora), pela Faculdade de Farmácia; Bruno Pinheiro Wanderley Reis (Vice-Diretor) e 23 

Eduardo Viana Vargas (representante), pela Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas; 24 

Vilma Lúcia Macagnan Carvalho (Diretora) e Úrsula Ruchkys de Azevedo (representante 25 

suplente), pelo Instituto de Geociências; Graciela Inés Ravetti de Gómez (Diretora) e 26 

Adriana Silvina Pagano (representante suplente), pela Faculdade de Letras; Humberto José 27 

Alves (Diretor) e Manoel Otávio da Costa Rocha (representante), pela Faculdade de 28 

Medicina; Renato Tocantins Sampaio (Diretor) e Rogério Vasconcelos Barbosa 29 

(representante), pela Escola de Música; Henrique Pretti (Diretor), pela Faculdade de 30 

Odontologia; Roberto Maurício Carvalho Guedes (Vice-Diretor) e Afonso de Liguori 31 

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

pelo Hospital das Clínicas; Élder Antônio Sousa e Paiva, representante do corpo docente 33 

da área de Ciências da Vida; Servidores Janaína Mara Soares Ferreira (suplente), Weber 34 

Vinícius dos Santos, Cleomar Poletto, Swraide Salgado Agripino, Herivelton de Oliveira 35 

Ferraz, Rejani Aparecida de Andrade Silva e Helder de Castro Bernardes Barbosa, pela 36 

representação do corpo técnico-administrativo em educação. Justificaram sua ausência à 37 

sessão os Conselheiros Maximiliano Soares Pinto, Mônica Viegas Andrade, Luís Augusto 38 

Sanzo Brodt, Maria Beatriz de Abreu Glória, Allyson Nogueira Moreira, José Luiz Borges 39 

Horta e Glaura Goulart Silva, tendo também deixado de comparecer a Conselheira Maria 40 

Aparecida de Souza Gerken. Encontram-se vagas a representação da Escola de Ciência da 41 
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Informação e as dez representações do corpo discente. Participaram da sessão, com a 42 

anuência do Plenário, como convidados, com direito a voz, mas não a voto, os 43 

Universitários Hygor Hernane Telles e Silva, Clícia Rodrigues Barbosa, Vanessa Sales 44 

Augusto Lopes, Thiago André Souza Ferreira, Carlos Eduardo Cavalieri Furtado, Gabrielle 45 

Moraes Lopes da Silva, Laura Gandra Laudares Fonseca, Raiene Resende Oliveira, Luíza 46 

Beatriz Lemos Reis e Alexandre Lopes Boaventura Cunha. Havendo quorum 47 

regulamentar, a Sr.a Presidente, após cumprimentar os Conselheiros, declarou abertos os 48 

trabalhos. EXPEDIENTE - Comunicações - Novos Conselheiros: a) Os Professores 49 

Cícero Murta Diniz Starling e Luiz Machado tomaram posse, em 29 de junho de 2018, 50 

respectivamente, nos cargos de Diretor e de Vice-Diretor da Escola de Engenharia. b) Os 51 

Professores Antônio Flávio de Carvalho Alcântara e Francisco Dutenhefner tomaram posse 52 

em 4 de julho de 2018, como Diretor e Vice-Diretor, respectivamente, do Instituto de 53 

Ciências Exatas. c) A Congregação da Faculdade de Medicina, na reunião realizada em 27 54 

de junho de 2018, indicou como representantes da Unidade no Conselho Universitário os 55 

Professores Manoel Otávio da Costa Rocha (efetivo) e Denise Utsch Gonçalves (suplente). 56 

d) Os Professores Renato Tocantins Sampaio e Carlos Aleixo dos Reis tomaram posse em 57 

9 de agosto de 2018, respectivamente, nos cargos de Diretor e de Vice-Diretor da Escola 58 

de Música. A Sr.a Presidente deu boas-vindas aos novos Conselheiros. Ata - A Sr.a 59 

Presidente, após informar que foram distribuídas aos Conselheiros as atas das reuniões do 60 

Colegiado realizadas em 5 e 26 de junho de 2018, submeteu-as separadamente a discussão 61 

e a votação. Os documentos foram aprovados por unanimidade pelo Plenário. Informes - 62 

A Sr.a Presidente prestou as seguintes informações: a) o Conselho de Ensino, Pesquisa e 63 

Extensão (CEPE), na reunião realizada em 7 de agosto de 2018, emitiu Moção de apoio ao 64 

posicionamento do Conselho Superior da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 65 

Nível Superior (CAPES), de encaminhamento de ofício ao Ministro da Educação 66 

externando a preocupação em relação aos “gravíssimos impactos para a pós-graduação, 67 

para a formação de profissionais da educação básica e para as ações de internacionalização, 68 

caso se concretize o corte de repasses previstos pelo MEC à CAPES no ano de 2019”. Na 69 

Moção, o CEPE, além de defender a “manutenção dos recursos necessários à Capes para o 70 

financiamento das atividades que lhe são afetas” e também se posicionar sobre a 71 

importância “da sanção presidencial da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 2019 tal 72 

como aprovada pelo Congresso Nacional em julho de 2018”, destaca que “a sanção da 73 

LDO 2019 é indispensável para que a educação universitária pública, de qualidade, 74 

inclusiva e relevante para o País se mantenha em condições de responder com competência 75 

e responsabilidade às demandas que lhe são apresentadas pela sociedade brasileira”.          76 

A Sr.a Presidente observou que, em 14 de agosto de 2018, a LDO foi sancionada pelo 77 

Presidente da República, sem veto na destinação ao MEC, em 2019, do valor de recursos 78 

nos mesmos patamares de 2018, acrescidos da inflação. b) A CAPES divulgou em 20 de 79 

agosto de 2018 o resultado preliminar das Instituições de Ensino Superior vencedoras do 80 

Programa Institucional de Internacionalização (PrInt), relativo ao Edital no 41/2017, cuja 81 

duração é de quatro anos, com destinação de R$ 300 milhões por ano às 25 Instituições 82 

vitoriosas. A Sr.a Presidente formulou agradecimentos aos membros do Grupo de Trabalho 83 
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responsável pela elaboração do Projeto Institucional de Internacionalização da Pós-84 

Graduação, que contempla quatro grandes temas (Sustentabilidade, manejo e governança; 85 

Novas tecnologias e fronteiras da ciência; Saúde e bem-estar e Direitos humanos), 86 

correspondendo a mais de sessenta programas de pós-graduação, de todas as áreas de 87 

conhecimento. Seguiram-se aplausos do Plenário. d) Está disponível, no link 88 

https://www.ufmg.br/pdi/2018-2023, página que concentrará, ao longo dos próximos 89 

meses, todas as informações sobre o processo de elaboração do Plano de Desenvolvimento 90 

Institucional (PDI), referente ao período 2018-2023, tais como o cronograma aprovado 91 

pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE), notícias e orientações sobre 92 

mecanismos de participação da comunidade, além de textos de referência para a discussão, 93 

que serão atualizados à medida que o processo avançar. Estão previstas três audiências 94 

públicas no mês de agosto: no dia 22, no Auditório da Reitoria às 9 horas, e no Auditório 95 

da Faculdade de Medicina às 14 horas, e no dia 29, às 14 horas, no Auditório do Instituto 96 

de Ciências Agrárias (ICA), oportunidades em que serão apresentadas a proposta 97 

preliminar do PDI pela Comissão de Sistematização, seguida da abertura de debate com os 98 

membros da comunidade. Em seguida, a Sr.a Presidente consultou o Plenário sobre a 99 

possibilidade de convidar os discentes indicados pelo DCE para participarem da presente 100 

reunião, com direito a voz, mas não a voto, uma vez que a atual Diretoria da Entidade 101 

ainda não apresentou ao Reitorado o registro civil em cartório da ata de sua posse, 102 

condição regimental obrigatória para a indicação de representantes estudantis para atuarem 103 

no Conselho Universitário. Houve anuência unânime do Plenário, passando a participar    104 

da reunião, com direito a voz, mas não a voto, os Universitários Hygor Hernane Telles        105 

e Silva, Vanessa Sales Augusto Lopes, Laura Gandra Laudares Fonseca, Raiene      106 

Resende Oliveira, Luíza Beatriz Lemos Reis e Alexandre Lopes Boaventura Cunha. 107 

ORDEM DO DIA - 1 Proposta de redistribuição do cargo de professor da carreira de 108 

Magistério Superior, ocupado pelo servidor docente George Luiz Medeiros Teodoro, 109 

da Universidade Federal de Brasília para o Departamento de Ciência da Computação 110 

do Instituto de Ciências Exatas da UFMG (Processo no 23072.018340/2018-86) - A Sr.a 111 

Presidente informou que foi distribuído aos Conselheiros o Parecer no 19/2018 da 112 

Comissão de Legislação (ANEXO A) e, considerando que o Relator, Professor Fernando 113 

Gonzaga Jayme, justificou sua ausência à sessão, sendo substituído pelo Professor João 114 

Alberto de Almeida (Vice-Diretor pro tempore da Faculdade de Direito), solicitou a 115 

colaboração da Professora Eliane Maria Palhares Guimarães para apresentar o assunto ao 116 

Plenário. Após exposição do teor do Parecer, o Professor Antônio Flávio de Carvalho 117 

Alcântara prestou informações adicionais sobre a proposta. Não havendo outras 118 

manifestações, a Sr.a Presidente, com a anuência do Plenário, colocou em votação o 119 

Parecer no 19/2018 da Comissão de Legislação, favorável à aprovação da proposta de 120 

redistribuição do cargo de professor da carreira de Magistério Superior, ocupado pelo 121 

servidor docente George Luiz Medeiros Teodoro, da Universidade Federal de Brasília para 122 

o Departamento de Ciência da Computação do Instituto de Ciências Exatas da UFMG, com 123 

a troca do código de vaga 246604. O documento foi aprovado por unanimidade. 124 

2 Proposta de redistribuição do cargo de professor da carreira de Magistério 125 

https://www.ufmg.br/pdi/2018-2023
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Superior, ocupado pelo servidor docente Heitor Soares Ramos Filho, da Universidade 126 

Federal de Alagoas para o Departamento de Ciência da Computação do Instituto de 127 

Ciências Exatas da UFMG (Processo no 23072.018319/2018-81) - A Sr.a Presidente 128 

informou que foi distribuído aos Conselheiros o Parecer no 18/2018 da Comissão de 129 

Legislação (ANEXO B) e passou em seguida a palavra à Professora Eliane Maria Palhares 130 

Guimarães, que expôs o assunto ao Plenário. O Professor Antônio Flávio de Carvalho 131 

Alcântara prestou informações adicionais sobre a proposta. A seguir, não havendo 132 

manifestações, a Sr.a Presidente, com a anuência do Plenário, submeteu a votação o 133 

Parecer no 18/2018 da Comissão de Legislação, favorável à aprovação da proposta de 134 

redistribuição do cargo de professor da carreira de Magistério Superior, ocupado pelo 135 

servidor docente Heitor Soares Ramos Filho, da Universidade Federal de Alagoas para o 136 

Departamento de Ciência da Computação do Instituto de Ciências Exatas da UFMG, com a 137 

troca do código de vaga 243225. Houve aprovação unânime do Plenário. 3 Relatório Final 138 

da Comissão Especial do Conselho Universitário, instituída com a finalidade de 139 

realizar estudos sobre a composição de Congregação de Unidade Acadêmica - A Sr.a 140 

Presidente observou que o Conselho Universitário, na reunião realizada em 13 de março de 141 

2018, decidiu instituir Comissão Especial, com a finalidade de realizar estudos sobre a 142 

composição de Congregação de Unidade. Esclareceu que a decisão de criar a Comissão foi 143 

motivada pelas discussões em Plenário referentes à proposta de alteração da composição da 144 

Congregação do Instituto de Ciências Biológicas, oportunidade em que foram evidenciadas 145 

duas linhas de entendimento sobre o assunto relacionadas à participação ou não, como 146 

membros da Congregação, de Coordenador de Núcleo de Apoio à Pesquisa (NAPq) e de 147 

Coordenador do Centro de Extensão (CENEx). A seguir, informou que foram designados 148 

para integrar a citada Comissão Especial os Professores Tarcizo Afonso Nunes, da 149 

Faculdade de Medicina, como Presidente; Bruno Pinheiro Wanderley Reis, da Faculdade 150 

de Filosofia e Ciências Humanas, e Leiliane Coelho André, da Faculdade de Farmácia; a 151 

Servidora Técnico-Administrativa em Educação Neide da Silva Dantas Mendes, da Escola 152 

de Música, e o Universitário Thiago André Souza Ferreira, do Curso de Música. Em 153 

seguida, a Sr.a Presidente pediu a autorização do Plenário para convidar o Professor 154 

Tarcizo Afonso Nunes, para apresentar a matéria e prestar esclarecimentos que se fizerem 155 

necessários. Não havendo objeções, o referido docente passou a participar da reunião. A 156 

Sr.a Presidente, após informar que foi distribuído aos Conselheiros o Relatório Final da 157 

Comissão Especial (ANEXO C), passou a palavra ao Professor Tarcizo Afonso Nunes, o 158 

qual, mediante projeção em tela, apresentou as linhas gerais do Parecer, com a colaboração 159 

do Professor Bruno Pinheiro Wanderley Reis, que prestou esclarecimentos adicionais        160 

ao Plenário sobre os estudos realizados pela Comissão. Após discussão do assunto, a      161 

Sr.a Presidente agradeceu aos membros da Comissão presidida pelo Professor Tarcizo 162 

Afonso Nunes, o qual, em seguida, se retirou do recinto. A Sr.a Presidente ressaltou que 163 

tanto CENEx como NAPq podem caracterizarem-se como assessorias no âmbito das 164 

Unidades, assim como Núcleo de Assessoramento à Pós-Graduação (NAPG). Destacou 165 

que, embora no Estatuto da UFMG não são previstos na estrutura organizacional formal da 166 

Instituição, os Cenex de várias Unidades têm assumido importante papel na execução da 167 
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política institucional de extensão. A seguir, submeteu à consideração do Plenário a 168 

seguinte proposta de encaminhamento para a tomada da decisão sobre a matéria:                        169 

1) votação do Relatório Final limitado à conclusão e 2) votação, em separado, de cada uma 170 

das recomendações feitas pela Comissão Especial. Havendo aquiescência do Plenário, a 171 

Sr.a Presidente submeteu a votação o Relatório Final da Comissão Especial, que conclui 172 

pela impossibilidade de participação nas Congregações, na qualidade de membro nato, de 173 

Coordenadores de Centros de Extensão (CENEx) e de Núcleo de Assessoramento à 174 

Pesquisa (NAPq), entendimento aplicável, por similaridade, a Coordenador de Núcleo de 175 

Assessoramento à Pós-Graduação (NAPG), por não se caracterizarem como órgãos na 176 

estrutura organizacional da UFMG, como previsto no Estatuto da Universidade, 177 

independentemente do fato de os Coordenadores terem ou não sido escolhidos em processo 178 

eleitoral. Houve aprovação do Plenário, apurando-se na votação trinta e quatro votos 179 

favoráveis, quatro contrários e quatro abstenções. Em seguida, a Sr.a Presidente, com a 180 

anuência dos Conselheiros, submeteu a votação cada uma das seguintes recomendações 181 

contidas no Relatório Final e adaptadas em função das discussões realizadas em Plenário: 182 

1) Incumbir o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE), subsidiado pelas Câmaras 183 

de Extensão e de Pesquisa de: 1.1) realizar estudos sobre CENEx e NAPq, com o objetivo 184 

de conceituar e estabelecer sua vinculação e subordinação às Pró-Reitorias de Extensão e 185 

de Pesquisa, respectivamente, e à Diretoria ou à Congregação das Unidades; 186 

1.2) estabelecer diretrizes das atividades de pesquisa e de extensão. 2) Incumbir a Câmara 187 

de Extensão do CEPE de: 2.1) revisar a Resolução no 01/2002, de 3 de outubro de       188 

2002, que estabelece recomendações para a organização dos Centros de Extensão das 189 

Unidades da UFMG; 2.2) consolidar o conjunto normativo sobre a extensão na UFMG; 190 

2.3) submeter proposta do conjunto normativo ao CEPE, para deliberação. 3) Indicar às 191 

Unidades Acadêmicas a adequação da estrutura do CENEx, bem como sua respectiva 192 

página na Internet quanto à caracterização de seus respectivos CENEx e NAPq, observado 193 

o item 2.1. 4) Instruir a Congregação da Faculdade de Odontologia a apresentar ao 194 

Conselho Universitário proposta de alteração da Resolução no 06/2013, de 26 de março de 195 

2013, que estabelece a composição da Congregação da Unidade, objetivando adequar a 196 

participação do Coordenador do CENEx. 5) Solicitar ao Instituto de Ciências 197 

Biológicas (ICB) e à Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia 198 

Ocupacional (EEFFTO) suas propostas de nova composição das respectivas Congregações, 199 

para reformulação à luz da presente decisão. Houve aprovação unânime do Plenário na 200 

votação de cada uma das recomendações. Foi gerada Decisão do Colegiado (ANEXO D). 201 

4 Recomposição do Conselho Curador da Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e 202 

Extensão (FEPE) - A Sr.a Presidente, após observar que o Conselho Curador da FEPE é 203 

composto por sete membros, dos quais quatro designados pelo Conselho Universitário, 204 

com respectivos suplentes, informou que foram distribuídos aos Conselheiros o Ofício 205 

no 307/2018-GD da Escola de Veterinária (ANEXO E) e o Estatuto da FEPE, além do 206 

Curriculum Vitae de cada um dos indicados: Professores Roberto Baracat de Araújo 207 

(efetivo) e Claudia Freire de Andrade Morais Penna (suplente); Professores Eduardo 208 

Maldonado Turra (efetivo) e Henrique César Pereira Figueiredo (suplente); Professores 209 
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Sandra Gesteira Coelho (efetiva) e Marc Roger Jean Marie Henry (suplente) todos da 210 

Escola de Veterinária; e as Professoras Paula de Miranda Ribeiro (efetiva) e Lízia de 211 

Figueirêdo (suplente), ambas da Faculdade de Ciências Econômicas. A Sr.a Presidente 212 

submeteu a consideração do Plenário o conjunto dos nomes indicados e, em seguida, não 213 

havendo manifestações, colocou-o em votação. Houve aprovação do Plenário, com a 214 

abstenção da Professora Paula de Miranda Ribeiro. 5 Indicação de nomes para os cargos 215 

de Presidente e de Diretor da Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa (FUNDEP), 216 

bem como para comporem o Conselho Diretor da Entidade - A Sr.a Presidente 217 

observou que os arts. 20 e 21 do atual Estatuto da FUNDEP dispõem que o Conselho 218 

Diretor da Fundação é o órgão executivo e administrativo da Entidade e será exercido por 219 

um Presidente, que responderá pela Presidência da Entidade, e por dois Diretores, docentes 220 

da UFMG, todos por livre indicação da Reitora da UFMG com mandatos coincidentes ao 221 

seu. Acrescentou que o § 4o do art. 20 da Lei no 12.772/2012, de 28 de dezembro de 2012, 222 

a qual dispõe, entre outros, sobre a estruturação do Plano de Carreiras e Cargos de 223 

Magistério Federal, com nova redação dada pela Lei no 13.243, de 2016, estabelece que “o 224 

professor, inclusive em regime de dedicação exclusiva, desde que não investido em cargo 225 

em comissão ou função de confiança, poderá: [...]  II - ocupar cargo de dirigente máximo 226 

de fundação de apoio [...] mediante deliberação do Conselho Superior da IES; b) participar 227 

dos órgãos de direção de fundação de apoio, observado o cumprimento de sua jornada de 228 

trabalho e vedada a percepção de remuneração paga pela fundação de apoio”. A seguir, a 229 

Sr.a Presidente informou que foi distribuído aos Conselheiros o Ofício no 0782 do Gabinete 230 

da Reitora (ANEXO F), que apresenta as indicações, para integrarem o Conselho Diretor 231 

da FUNDEP, dos Professores Alfredo Gontijo de Oliveira, para o cargo de Presidente, e 232 

Martín Gomez Ravetti, do Departamento de Engenharia de Produção, para o cargo de 233 

Diretor. A Sr.a Presidente, após manifestações favoráveis às indicações, submeteu-as a 234 

votação. Houve aprovação unânime do Plenário. 5.1 Recomposição do Conselho Fiscal 235 

da Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa (FUNDEP) - A Sr.a Presidente observou 236 

que, segundo o art. 15 do atual Estatuto da FUNDEP, seu Conselho Fiscal, órgão de 237 

fiscalização e controle interno, será composto de três membros efetivos e três suplentes, 238 

com mandato coincidente ao do Reitor da UFMG, ouvido o Conselho Universitário. Em 239 

seguida, informou que foi distribuído aos Conselheiros o Ofício no 0803/2018 (ANEXO 240 

G), que apresenta a indicação, para compor o mencionado Conselho, dos Professores 241 

Micheline Rosa Silveira, da Faculdade de Farmácia; Gustavo de Britto Rocha, da 242 

Faculdade de Ciências Econômicas; Ivan José da Silva Lopes, da Escola de Engenharia, 243 

como membros titulares, e, como suplentes, os Professores Enrico Antônio Colosimo, da 244 

Escola de Engenharia; Fabíola de Oliveira Paes Leme, da Escola de Veterinária; Ana 245 

Liddy Cenni de Castro Magalhães, da Escola de Engenharia. A Sr.a Presidente, após 246 

observar que foi disponibilizado o Curriculum Vitae, registrado na Plataforma Lattes do 247 

CNPq, de cada um dos citados docentes, submeteu à apreciação do Plenário o conjunto de 248 

suas indicações. Não havendo manifestações, a Sr.a Presidente observou que não houve 249 

qualquer objeção aos nomes indicados e considerou ouvido o Conselho Universitário. 250 

6 Recurso contra a decisão do Reitor de demissão por improbidade administrativa, 251 
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decorrente de Processo Administrativo Disciplinar, de interesse de Paula Dias 252 

Oliveira (Processo no 23072.042191/2015-23) - A Sr.a Presidente informou que foi 253 

distribuído aos Conselheiros o Parecer no 02/2018 da Comissão de Recursos (ANEXO H). 254 

O Servidor Técnico-Administrativo em Educação Helder de Castro Bernardes Barbosa 255 

solicitou vista da documentação. 7 Recurso contra decisão do Reitor, relativo a não 256 

inclusão no quadro permanente de pessoal da UFMG, decorrente de não aprovação 257 

na avaliação de desempenho (Estágio Probatório) do Servidor Técnico-258 

Administrativo em Educação Ubirajara do Carmo da Silva Dutra (Processo 259 

no 23072.058414/2009-26) - A Sr.a Presidente informou que foi distribuído aos 260 

Conselheiros o Parecer no 03/2018 da Comissão de Recursos (ANEXO I). O Servidor 261 

Técnico Administrativo em Educação Helder de Castro Bernardes Barbosa solicitou vista 262 

da documentação. 8 Proposta de Resolução, elaborada por Comissão Especial, relativa 263 

à cessão de uso das instalações da UFMG pelos Diretórios Acadêmicos (DAs) e 264 

Centros Acadêmicos (CAs) - A Sr.a Presidente observou que, em 14 de julho de 2015, o 265 

então Reitor, Professor Jaime Arturo Ramírez, instituiu Comissão Especial com a 266 

finalidade de atualizar e analisar os procedimentos adotados pela UFMG para a cessão de 267 

uso de suas instalações pelos DAs e pelos CAs, integrada pelos Professores Eliane Maria 268 

Palhares Guimarães, Maria Márcia Magela Machado, a qual foi sucedida pelo Professor 269 

Henrique Pretti, e, como Presidente, o Professor Frederico de Paula Tofani, então Diretor 270 

da Escola de Arquitetura, que, em momento posterior, foi substituído pelo Professor 271 

Maurício José Laguardia Campomori. A seguir, a Sr.a Presidente informou que foi 272 

distribuído aos Conselheiros o Relatório Técnico elaborado pela Comissão Especial 273 

intitulado “Atualização e análise dos procedimentos adotados pela UFMG para a cessão de 274 

uso de suas instalações pelos Diretórios Acadêmicos (DAs) e Centro Acadêmicos (CAs)” 275 

(ANEXO J), acompanhado dos anexos: 1) Questionário sobre DAs e CAs enviado às 276 

Diretorias de Unidades Acadêmicas da UFMG); 2) Questionários sobre DAs e CAs em 277 

Unidades Acadêmicas da UFMG e 3) Sistematização dos dados constantes dos 278 

questionários respondidos. Acrescentou que foi igualmente distribuído o Anteprojeto de 279 

Resolução (ANEXO K) sobre a matéria, elaborado à luz dos estudos realizados e, em 280 

seguida, passou a palavra ao Professor Maurício José Laguardia Campomori, que 281 

apresentou o assunto aos Conselheiros e destacou, entre outros, os seguintes aspectos: a) a 282 

proposta de resolução foi elaborada com o objetivo de regulamentar aspectos relativos à 283 

permissão de uso de espaços da Universidade, de forma a conferir segurança jurídica aos 284 

dirigentes da Instituição e aos discentes; b) a proposta de resolução trata da permissão de 285 

uso de espaço público pelas associações discentes mencionadas no Estatuto e no 286 

Regimento Geral, aplicável, por analogia, a outras associações estudantis; c) as entidades 287 

representativas do conjunto dos estudantes das Instituições de Ensino Superior do País são 288 

o Diretório Central dos Estudantes (DCE), no plano da Universidade; a União Estadual dos 289 

Estudantes (UEE), no âmbito do Estado; e, no plano dos Cursos/Unidades, o Diretório 290 

Acadêmico (DA) e o Centro Acadêmico (CA), conforme dispõe a Lei no 7.395, de 291 

31/10/1985; d) as associações estudantis são entidades jurídicas de direito privado, sem 292 

fins lucrativos, em conformidade com o art. 44 do Código Civil; e) as entidades estudantis, 293 
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todas as vezes em que houver mudança em sua direção, devem apresentar à autoridade 294 

competente da Universidade a ata de posse da diretoria com devido registro civil em 295 

cartório, condição legal para permitir a indicação de representantes do corpo discente nos 296 

órgãos colegiados da Instituição, conforme arts. 80 do Estatuto da UFMG e 95 a 99 do 297 

Regimento Geral da UFMG; f) a Lei no 7.395/1985 dispõe que cabe às próprias entidades 298 

estudantis estabelecerem sua organização, funcionamento e atividades em seu respectivo 299 

estatuto, que deve ser aprovado em assembleia geral, no caso de DA ou CA, e em 300 

congressos, nos demais casos; g) está em curso, como experiência piloto e em caráter 301 

gratuito, o processo de regularização do Diretório Acadêmico do Curso de Arquitetura pela 302 

Divisão de Assistência Judiciária (DAJ), Órgão Complementar da Faculdade de Direito, 303 

hoje dirigido pela Professora Renata Guimarães Pompeu, cujo aprendizado permitirá que 304 

haja avanços na regularização de outras entidades; h) a redação do art. 9o da proposta e 305 

seus parágrafos é uma transcrição quase literal do art. 100 do Regimento Geral da UFMG, 306 

que dispõe sobre a exigência de apresentação de plano de aplicação e de prestação de 307 

contas pelas associações estudantis em caso de doação pela UFMG de bens materiais ou de 308 

destinação de recursos financeiros; i) a proposta prevê que o dirigente poderá permitir o 309 

uso de espaço limitado ao período de vigência de seu mandato, ao passo que a associação 310 

discente deverá assinar o Termo de Permissão de Uso a cada nova gestão, cujo mandato é 311 

de um ano, desde que atendidas as condições de regularidade formal. Houve discussão em 312 

Plenário, tendo os Universitários apresentado as seguintes ponderações: a) a UFMG conta 313 

hoje com cinquenta e oito entidades estudantis (DCE e 57 DAs ou CAs), das quais cerca de 314 

cinquenta apresentam pendência do registro civil de pessoas jurídicas da ata de posse e 315 

estão impedidas de indicar representantes discente para compor os órgãos colegiados da 316 

Universidade com direito a voz e a voto; b) a UFMG e o DCE desconhecem quem são os 317 

responsáveis pela coordenação de cada um dos DAs e CAs, informações sobre as quais a 318 

Universidade poderia contribuir, seja definindo um setor para receber e manter o registro 319 

desses dados, seja colaborando nos processos eleitorais para a escolha da direção da 320 

Entidade, como, por exemplo, emitir a lista dos votantes; c) o texto do atual Regimento 321 

Geral da UFMG prejudicou a participação do corpo discente nos órgãos colegiados da 322 

Universidade, ao associar, no art. 95, aspectos jurídicos a questões de representação 323 

política, por exigir a apresentação, pela associação estudantil, da ata de posse com registro 324 

civil em cartório condicionada à indicação ao Reitor, ou ao Diretor de Unidade Acadêmica, 325 

dos membros integrantes da diretoria da Entidade, sempre que houver mudança de gestão, 326 

para, então, ter o direito de indicar os representantes discentes nos órgãos colegiados, com 327 

direito a voto; d) o registro em cartório da ata de posse da diretoria da Entidade é processo 328 

demorado, burocrático e oneroso; e) a Comissão Especial não contou com a participação 329 

de discentes, que poderiam contribuir para a construção da proposta de resolução;          330 

f) os casos extremos de má gestão de DAs, que utilizam espaços da Universidade para 331 

exploração comercial, como, por exemplo, oferta de cursos pagos, com significativa 332 

arrecadação de recursos sem destinação em prol dos estudantes, não devem ser 333 

generalizados e tomados como base para se definir uma resolução, sob risco de trazer 334 

prejuízo a outras entidades que oferecem várias bolsas e que mantêm alguma atividade 335 
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comercial como serviço de reprografia, que beneficiam o estudante; g) a proposta de 336 

resolução poderia contemplar aspectos referentes ao relacionamento das entidades com a 337 

Universidade e à prestação de contas das Entidades à Universidade; h) o único cartório de 338 

registro civil existente em Belo Horizonte é extremamente rigoroso, rejeitando documentos 339 

em função de pequenos detalhes, o que onera ainda mais o processo; i) a extinção de uma 340 

associação estudantil é semelhante ao de sua abertura, demandando registro de vasta 341 

documentação no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, tais como a ata da 342 

assembleia que deliberou pela extinção, certidões negativas de débitos, comprovação da 343 

regularidade da entidade, supressão do CNPJ. Após amplo debate, a Sr.a Presidente 344 

observou que o Reitorado, com a atuação da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE), 345 

está empenhado em encontrar soluções que possam ajudar na regularização das Entidades 346 

discentes e, consequentemente, facilitar a participação efetiva dos alunos nos projetos da 347 

UFMG, tendo sido aventada a possibilidade de serem liberadas bolsas à DAJ, para 348 

contribuir nos processos de regularização jurídica, bem como de ser constituído, pela 349 

PRAE, um fundo de apoio a atividades acadêmicas desenvolvidas pelas referidas 350 

Entidades. Ressaltou a necessidade de a UFMG regulamentar a utilização, pelas 351 

associações discentes, de bens próprios da Universidade, bens públicos nos quais            352 

são vedadas atividades comerciais. A seguir, a Sr.a Presidente observou o adiantado da 353 

hora (18 horas) e submeteu à consideração do Plenário a retirada do assunto da pauta,       354 

de forma a oportunizar discussão pelos membros da Comissão Especial juntamente       355 

com representantes discentes, em conjunto com a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis,    356 

dos aspectos levantados na presente reunião, previamente à retomada da matéria 357 

oportunamente pelo Conselho Universitário. Houve anuência do Plenário. 358 

9 Recomposição das Comissões Permanentes do Conselho Universitário - A Sr.a 359 

Presidente observou que foi distribuído aos Conselheiros documento com informações 360 

sobre as vagas a serem preenchidas nas Comissões Permanentes (ANEXO L). Após 361 

sugestões de nomes para recomposição das Comissões Permanentes, a Sr.a Presidente 362 

colocou em votação a seguinte proposta, que foi aprovada por unanimidade pelo Plenário: 363 

Comissão de Legislação - recondução da Professora Eliane Marina Palhares Guimarães e 364 

do Servidor Técnico-Administrativo em Educação Helder de Castro Bernardes Barbosa e 365 

indicação do Professor Cícero Murta Diniz Starling; Comissão de Recursos - recondução 366 

da Professora Terezinha de Fátima Carvalho de Souza e da Servidora Técnico-367 

Administrativa em Educação Cristina del Papa e indicação do Professor Carlos Augusto 368 

Rosa; Comissão de Obras e Patrimônio - recondução do Professor Antônio Flávio de 369 

Carvalho Alcântara; Comissão de Orçamento e Contas - recondução da Professora Paula 370 

de Miranda Ribeiro e adiamento do preenchimento da vaga deixada pelo Professor Renato 371 

de Lima Santos. PALAVRA LIVRE - Os Universitários Hygor Hernane Telles e Silva, 372 

Clícia Rodrigues Barbosa, Vanessa Sales Augusto Lopes e Laura Gandra Laudares 373 

Fonseca, após observarem que no dia 14 de setembro de 2018 serão realizadas eleições 374 

para a escolha da nova Direção do DCE, apresentaram suas despedidas ao Plenário, 375 

agradecendo aos Conselheiros pela oportunidade de participarem das reuniões e pela 376 

experiência e aprendizado adquiridos. A Sr.a Presidente agradeceu aos discentes pela 377 
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disposição em sempre dialogar e pela atuante participação. A Universitária Laura Gandra 378 

Laudares Fonseca procedeu à leitura do seguinte texto subscrito pelo Centro Acadêmico 379 

Afonso Pena e Centro Acadêmico de Ciências do Estado: “À Ilustre Reitora Sandra 380 

Goulart e aos demais Conselheiros. A Vetusca Casa de Afonso Pena é uma das instituições 381 

mais antigas de toda a Universidade, abrigando hoje dois cursos de graduação e um de pós-382 

graduação, sendo reconhecida em sua excelência. Todavia, isso não é refletido em sua 383 

infraestrutura, onde diariamente nosso conhecimento é construído. A situação calamitosa 384 

das instalações da Faculdade de Direito e de Ciências do Estado da UFMG já é conhecida 385 

por toda a Universidade, ficando pior a cada dia. Há anos que a Vetusca Casa de Afonso 386 

Pena passou por sua última reforma e os projetos de transferência do curso para o Campus 387 

jamais foram concluídos. No final do primeiro semestre de 2018, caíram dois vidros da 388 

janela do prédio de pós-graduação: um na rua dos Guajajaras, representando um perigo 389 

para os passageiros, e outro no nosso único espaço de convivência, o Território Livre. 390 

Embora este seja o problema mais visível, juntamente com os recorrentes defeitos dos 391 

elevadores, há outros também que não merecem ser ignorados. Podemos citar, por 392 

exemplo, a ausência de aparatos básicos e em funcionamento de segurança contra 393 

incêndios e demais situações notadamente emergenciais. O Território Livre, que 394 

teoricamente possui sua administração dividida entre a Faculdade e as entidades de base, é 395 

uma questão particularmente sensível e importante ao corpo discente. O nosso prédio é 396 

completamente vertical, impedindo um convívio dos alunos entre si, sendo ali o alívio 397 

dessa situação. Ele foi palco de alguns dos maiores eventos acadêmicos da Faculdade, 398 

como, por exemplo, em 2017, a aula magna com o Ministro do STF Luiz Roberto Barroso. 399 

É também um lugar histórico. Nos sombrios tempos da ditadura eram lá que se 400 

encontravam diversos militantes que lutavam pela redemocratização, um deles inclusive 401 

sendo morto a tiros, Mata Machado, que nomeia nosso Território. Não obstante, sua 402 

importância na nossa formação nesses aspectos, há ainda a questão humana. É lá que 403 

podemos esquecer, por um momento, toda a hostilidade e pressão que muitas vezes nos 404 

deparamos na Faculdade, fazendo amigos e nos divertimos, sendo fundamental para nossa 405 

saúde mental e sua manutenção. Embora saibamos que as universidades públicas sofreram 406 

diversos cortes orçamentários e estamos em período eleitoral, estamos diante de uma 407 

situação de calamidade. Não pedimos o luxo, mas o básico: segurança, estrutura. O 408 

caminho do diálogo tão valorizado pelos estudantes, parece não encontrar reciprocidade 409 

nas evidentes relações unilaterais dos órgãos superiores. As decisões não têm sequer 410 

chegado ao nosso conhecimento, como por exemplo, a interdição do espaço de 411 

convivência. Sendo a Vetusca tão importante para nós, as entidades representativas CAAP 412 

e CACE entraram em contato com a Comissão de Educação da Câmara Municipal, para 413 

que nos ajudem a obter visibilidade para a questão. Eles manifestaram interesse em fazer 414 

uma visita técnica para analisar a situação, mesmo porque tal cenário também representa 415 

um risco para os transeuntes das ruas próximas. Nossa maior preocupação são os alunos. 416 

Precisamos de soluções urgentes, não apenas em relação ao Território Livre, mas para 417 

todas as falhas de infraestrutura da Faculdade. Pedimos que a Universidade prepare um 418 

plano de contingência, caso a situação se torne ainda mais insustentável e a Faculdade 419 



 
                 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 

 

 

 11 

venha a ser interditada. É importante lembrar que já há laudo desde 2009 que atesta a 420 

impossibilidade de funcionamento do prédio. Queremos o que temos direito conhecimento 421 

e voz nas discussões, uma vez que elas impactam diretamente na nossa vida. Trazemos isso 422 

ao Conselho para chamar a atenção de todos para a nossa situação afirmando nosso desejo 423 

que possamos construir soluções em conjunto, estudantes, professores e técnicos, Diretoria, 424 

Reitoria e a quem mais afetar. Afinal, a Universidade é de todos nós. Assinam esta carta o 425 

Conselho de Representantes de Turma (CRT), o Centro Acadêmico de Ciências do 426 

Estado (CACE) e o Centro Acadêmico Afonso Pena (CAAP)”. A Sr.a Presidente informou 427 

que já estão sendo tomadas pela Pró-Reitoria de Administração (PRA) as medidas cabíveis 428 

com relação às questões da infraestrutura da Faculdade de Direito. A Professora Luciana 429 

de Gouvêa Viana convidou a todos para participarem, às 19 horas do dia 21 de agosto de 430 

2018, no Salão Nobre da Faculdade de Medicina, da solenidade comemorativa do 431 

aniversário de 90 anos do Hospital das Clínicas da UFMG (HC/UFMG). Acrescentou que, 432 

de 23 a 25 de agosto de 2018, o HC/UFMG sediará o I Congresso Internacional - 433 

Qualidade, Segurança e Sustentabilidade na Atenção à Saúde. A seguir, após observar que 434 

está concluindo seus quatro anos na Direção do HC/UFMG, agradeceu a todos pelo 435 

privilégio de participar do Conselho Universitário. A Sr.a Presidente agradeceu a 436 

Professora Luciana de Gouvêa Viana pela participação e dedicação à frente do Hospital 437 

das Clínicas da UFMG. O Professor João Alberto de Almeida declarou sentir-se honrado 438 

por participar de sua primeira reunião do Conselho Universitário, como Vice-Diretor pro 439 

tempore da Faculdade de Direito, e agradeceu aos Conselheiros, à Reitora e ao Vice-440 

Reitor, pela confiança. Não havendo outras manifestações, a Sr.a Presidente agradeceu a 441 

presença de todos e encerrou a sessão, da qual eu, Consuelo Dourado Dupin, Coordenadora 442 

da Secretaria dos Órgãos de Deliberação Superior, lavrei a presente ata, que assino. 443 
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