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 ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO 

REALIZADA EM 20 DE NOVEMBRO DE 2018 

Aos vinte dias do mês de novembro 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), pela Escola de 8 

Arquitetura; Cristiano Gurgel Bickel (Diretor) e Márcia Almada (representante), pela 9 

Escola de Belas-Artes; Helder dos Anjos Augusto (Vice-Diretor) e Maximiliano Soares 10 

Pinto (representante), pelo Instituto de Ciências Agrárias; Elida Mara Leite Rabelo (Vice-11 

Diretora), pelo Instituto de Ciências Biológicas; Paula de Miranda Ribeiro (Diretora), pela 12 

Faculdade de Ciências Econômicas; Francisco Dutenhefner (Vice-Diretor) e Ado Jório de 13 

Vasconcelos (representante), pelo Instituto de Ciências Exatas; Terezinha de Fátima 14 

Carvalho de Souza (Diretora) e Marcelo Peixoto Bax (representante suplente), pela Escola 15 

de Ciência da Informação; Fernando Gonzaga Jaime (Diretor), pela Faculdade de Direito; 16 

Wagner Ahmad Auarek (Vice-Diretor) e Maria Isabel Antunes Rocha (representante), pela 17 

Faculdade de Educação; Gustavo Pereira Côrtes (Diretor) e Ana Cláudia Porfírio Couto 18 

(representante), pela Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional; Sônia 19 

Maria Soares (Diretora) e Ana Lúcia de Mattia (representante), pela Escola de 20 

Enfermagem; Cícero Murta Diniz Starling (Diretor) e Danilo Amaral (representante), pela 21 

Escola de Engenharia; Leiliane Coelho André (Diretora) e Maria Beatriz de Abreu Glória 22 

(representante), pela Faculdade de Farmácia; Bruno Pinheiro Wanderley Reis (Vice-23 

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

Humanas; Vilma Lúcia Macagnan Carvalho (Diretora) e Luiz Guilherme Knauer 25 

(representante), pelo Instituto de Geociências; Sueli Maria Coelho (Vice-Diretora) e 26 

Heloísa Maria Moraes Moreira Penna (representante), pela Faculdade de Letras; Humberto 27 

José 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) e Allyson Nogueira 30 

Moreira (representante), pela Faculdade de Odontologia; Zélia Inês Portela Lobato 31 

(Diretora), pela Escola de Veterinária; Andréa Maria Silveira (Diretora), pelo Hospital das 32 

Clínicas; José Luiz Borges Horta, pela representação do corpo docente da área de 33 

Humanidades; Élder Antônio Sousa e Paiva, pela representação do corpo docente da área 34 

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

Ciências da Natureza; Servidores Cristina del Papa, Cleomar Poletto, Swraide Salgado 36 

Agripino, Herivelton de Oliveira Ferraz, Rejani Aparecida de Andrade Silva e Helder de 37 

Castro Bernardes Barbosa, pela representação do corpo técnico-administrativo em 38 

educação. Justificaram sua ausência à sessão os Conselheiros Paulina Maria Maia Barbosa, 39 

Frederico Gonzaga Jayme Júnior e Alexandre Travessoni Gomes Trivisonno, tendo 40 

também deixado de comparecer os Conselheiros Ronald Kennedy Luz, Márcio Fantini 41 
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Miranda e Weber Vinícius dos Santos. Encontram-se vagas a representação da Escola de 42 

Arquitetura e as dez representações do corpo discente. Participaram da sessão, com a 43 

anuência do Plenário, como convidados, com direito a voz, mas não a voto, os 44 

Universitários Gabriel Lopo Silva Ramos, Thais Michelle Matia Zacarias, Lucas Ferreira 45 

de Souza Cruz, Luiza Beatriz Lemos Reis, Anna Carolina de Paiva Leal, Natália Gabriela 46 

Silva Pinheiro, Otávio Balbino de Castro, Renato Defelippe de Azevedo, Gabrielle Moraes 47 

Lopes da Silva e Mariana Gonçalves de Souza. Havendo quorum regulamentar, a           48 

Sr.a Presidente, após cumprimentar os Conselheiros, declarou abertos os trabalhos. 49 

EXPEDIENTE - Comunicações - Novos Conselheiros: a) As Professoras Sônia Maria 50 

Soares e Simone Cardoso Pereira tomaram posse em 10 de outubro de 2018, 51 

respectivamente, nos cargos de Diretora e de Vice-Diretora da Escola de Enfermagem, 52 

para cumprirem mandato a partir de 13 de outubro de 2018. b) Os Professores Leonardo 53 

David Tuffi Santos e Hélder dos Anjos Augusto tomaram posse em 5 de novembro de 54 

2018, respectivamente, nos cargos de Diretor e de Vice-Diretor do Instituto de Ciências 55 

Agrárias. c) A Congregação da Faculdade de Ciências Econômicas, na reunião realizada 56 

em 9 de novembro de 2018, elegeu os Professores Frederico Gonzaga Jaime Júnior e 57 

Cássio Maldonado Turra, como representantes da Unidade, efetivo e suplente, 58 

respectivamente. Ata - A Sr.a Presidente, após informar que foi distribuída aos 59 

Conselheiros a ata da reunião do Colegiado realizada no dia 25 de setembro de 2018, 60 

passou a palavra ao Vice-Reitor, Professor Alessandro Fernandes Moreira, que presidiu a 61 

mencionada sessão. O Vice-Reitor submeteu a discussão a referida ata e, não havendo 62 

manifestações, após obter a anuência do Plenário, colocou em votação o documento, que 63 

foi aprovado, apurando-se três abstenções. A Reitora, Professora Sandra Regina Goulart 64 

Almeida, solicitou registro em ata de sua abstenção na votação. A seguir, o Vice-Reitor, 65 

submeteu à consideração do Plenário a proposta de que a mencionada ata tenha caráter 66 

reservado e não seja disponibilizada no site da Secretaria dos Órgãos de Deliberação 67 

Superior, em consonância com a decisão tomada pelo Conselho Universitário na ocasião 68 

(registrada nas linhas 123 a 127 do citado documento) de reconhecer como sigilosos os 69 

assuntos tratados e toda a documentação pertinente e de vedar sua divulgação, em virtude 70 

do caráter reservado da reunião, por envolverem tanto a reputação de servidores da UFMG 71 

como as investigações relativas ao Processo, que tramita em sigilo junto à Polícia Federal. 72 

Não havendo objeções, o Vice-Reitor, Professor Alessandro Fernandes Moreira, colocou a 73 

citada proposta em votação. Houve aprovação do Plenário, apurando-se uma abstenção.     74 

A Reitora reassumiu a Presidência do Colegiado. Informes - a) A Sr.a Presidente consultou 75 

os Conselheiros sobre a possibilidade de convidar os discentes indicados pelo Diretório 76 

Central dos Estudantes (DCE) para participarem da presente reunião com direito a voz, 77 

mas não a voto, uma vez que a atual Diretoria da Entidade ainda não apresentou ao 78 

Reitorado o registro civil em cartório da ata de sua posse, condição regimental obrigatória 79 

para a indicação de representantes estudantis para atuarem no Conselho Universitário. 80 

Houve anuência do Plenário, passando a participar da reunião, com direito a voz, mas não 81 

a voto, os Universitários Gabriel Lopo Silva Ramos, Thais Michelle Matia Zacarias, Lucas 82 

Ferreira de Souza Cruz, Luiza Beatriz Lemos Reis, Anna Carolina de Paiva Leal, Natália 83 
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Gabriela Silva Pinheiro, Otávio Balbino de Castro, Renato Defelippe de Azevedo, 84 

Gabrielle Moraes Lopes da Silva e Mariana Gonçalves de Souza. b) Será realizada, às 19 85 

horas do dia 26 de novembro de 2018, no Auditorium Maximum Alberto Deodato, a 86 

solenidade de posse dos Professores Hermes Vilchez Guerrero e Mônica Sette Lopes, nos 87 

cargos de Diretor e Vice-Diretora, respectivamente, da Faculdade de Direito. c) Será 88 

realizada, às 11 horas do dia 27 de novembro de 2018, a solenidade de posse dos 89 

Professores Hugo Eduardo Araújo da Gama Cerqueira e Kely César Martins de Paiva, nos 90 

cargos de Diretor e Vice-Diretora, respectivamente, da Faculdade de Ciências Econômicas. 91 

A cerimônia será realizada no Auditório 1 da Unidade. c) A Sr.a Presidente informou que o 92 

Supremo Tribunal Federal (STF), na sessão plenária realizada em 31 de outubro de 2018, 93 

referendou, por unanimidade, liminar concedida pela Ministra Cármen Lúcia Antunes 94 

Rocha na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 548, ajuizada 95 

pela Procuradora-Geral da República, Raquel Elias Ferreira Dodge, com vistas a assegurar 96 

a livre manifestação do pensamento e das ideias em universidades, contra decisões de 97 

juízes eleitorais que determinaram a busca e a apreensão de panfletos e materiais de 98 

campanha eleitoral em universidades e nas dependências das sedes de associações de 99 

docentes, proibiram aulas com temática eleitoral e reuniões e assembleias de natureza 100 

política, impondo a interrupção de manifestações públicas de apreço ou de reprovação a 101 

candidatos nas eleições gerais de 2018 em universidades federais e estaduais. Em seu voto, 102 

a Relatora, Ministra Cármen Lúcia, salientou que os atos judiciais e administrativos 103 

questionados na ADPF contrariam a Constituição Federal de 1988 e destacou que a 104 

autonomia universitária está entre os princípios constitucionais que garantem toda a forma 105 

de liberdade. A este respeito, o Professor Fernando Gonzaga Jayme relatou ter apresentado 106 

à Reitoria sugestão de que a UFMG postule pedido ao STF para atuar como Amicus Curiae 107 

(Amigo da Corte) nos autos da ADPF 548, com o objetivo de contribuir com os Ministros 108 

da Corte no julgamento do mérito da matéria. Acrescentou que a UFMG, há alguns anos, 109 

impetrou mandado de segurança no STF contestando, por violação do princípio da 110 

autonomia das instituições federais de ensino superior, as decisões do Tribunal de Contas 111 

da União (TCU) de proibir que docentes em regime de trabalho de quarenta horas semanais 112 

com dedicação exclusiva coordenassem cursos de especialização e de interpretar que 113 

algumas ações institucionais, como obras de engenharia, não se caracterizavam como 114 

infraestrutura e, por isso, não se enquadravam no conceito de “desenvolvimento 115 

institucional” contido na Lei no 8.958, de 20 de dezembro de 1994, que dispõe sobre a 116 

relação das universidades e as fundações de apoio, significando a paralisação das obras 117 

relativas ao “Projeto Campus 2000”, por meio do qual foram construídos novos prédios no 118 

Campus Pampulha. d) A Sr.a Presidente informou ainda que o Ministério Público 119 

Federal/Procuradoria da República em Minas Gerais e o Ministério Público do Estado de 120 

Minas Gerais, em 31 de outubro de 2018, emitiram a Recomendação Conjunta no 71/2018 121 

(ANEXO A), com orientação às Instituições Públicas de Educação Superior, na pessoa 122 

dos seus respectivos representantes legais, que se abstenham de qualquer atuação ou 123 

sanção arbitrária em relação a professores, com fundamento que represente violação aos 124 

princípios constitucionais e demais normas que regem a educação nacional, em especial 125 
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quanto à liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o 126 

saber, bem como ao pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, adotando as 127 

medidas cabíveis e necessárias para que não haja qualquer forma de assédio moral em 128 

face desses profissionais. A seguir, a Sr.a Presidente relatou que, em 9 de novembro de 129 

2018, enviou expediente ao Senhor Procurador Helder Magno da Silva da Procuradoria 130 

Regional dos Direitos do Cidadão em Minas Gerais do Ministério Público Federal, 131 

mediante o Ofício GR no 1059/2018 (ANEXO B), manifestando a satisfação da UFMG 132 

com a referida Recomendação, que garante a liberdade de cátedra nas instituições públicas 133 

de educação superior, além de reiterar o comprometimento da UFMG com o Estado 134 

Democrático de Direito, com a justiça, com o bem comum, com os direitos humanos e com 135 

o respeito à diversidade, valores que sempre pautaram as ações da Instituição. A seguir, 136 

procedeu à leitura do referido ofício e submeteu seu teor à apreciação do Plenário, 137 

solicitando o aval dos membros do Conselho Universitário. Houve anuência dos 138 

Conselheiros. A Sr.a Presidente, a seguir, pediu a autorização do Plenário para inserir item 139 

na pauta, referente a proposta de moção do Conselho Universitário à luz da citada 140 

Recomendação do Ministério Público Federal em Minas Gerais e do Ministério Público do 141 

Estado de Minas Gerais, com o objetivo de reiterar os valores que são caros à UFMG, 142 

reafirmar a defesa da autonomia universitária, das liberdades de expressão e de cátedra, do 143 

respeito à diversidade e aos direitos humanos, bem como de repúdio às práticas autoritárias 144 

e quaisquer atos de violência, preconceito ou discriminação, além de reafirmar o 145 

compromisso da Instituição com os ideais democráticos. A proposta de inserção do assunto 146 

na pauta foi aprovada por unanimidade. A Servidora Técnico-Administrativa em Educação 147 

Cristina del Papa lembrou que, no dia 28 de novembro de 2018, o STF julgará a Ação 148 

Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5580 contra a Lei no 7.800/2016 de Alagoas, que 149 

instituiu naquele Estado o Programa Escola Livre, juridicamente equivalente ao Projeto de 150 

Lei Escola Sem Partido (PL 7180/14), que interfere na liberdade de cátedra. A 151 

Sr.a Presidente observou que a UFMG compartilha de ações contrárias ao citado PL, em 152 

articulação da ANDIFES com parlamentares e com a Comissão de Educação junto à 153 

Câmara dos Deputados. ORDEM DO DIA - 1 Autorização à Reitora para afastamento 154 

do País no período de 21 a 30 de outubro de 2018 - Aprovada ad referendum do 155 

Conselho Universitário - A Sr.a Presidente passou a palavra ao Vice-Reitor, Professor 156 

Alessandro Fernandes Moreira, o qual informou que foi distribuído aos Conselheiros o 157 

Ofício do Gabinete da Reitora no 0915/2018, de 21 de setembro de 2018 (ANEXO C), 158 

mediante o qual a Reitora pede a autorização do Conselho Universitário para se afastar do 159 

País, com ônus pela UFMG, no período de 21 a 30 de outubro de 2018, para participar do 160 

Fórum de Reitores das Instituições de Ensino Superior da China e dos Países de Língua 161 

Portuguesa, em Macau/China. A Sr.a Presidente relatou que, além de Reitores de 162 

instituições de ensino de Portugal, da China e de países da África, os dirigentes da UFMG 163 

e da UNICAMP foram convidados pela organização, que arcou com os custos das 164 

passagens aéreas, a participar do Fórum, com apresentação das instituições e de trabalhos 165 

sobre a temática do evento, cujo objetivo foi a construção de parcerias entre as instituições 166 

de língua portuguesa e as chinesas e desenvolver o papel de Macau, que tem o português 167 
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como língua oficial, como plataforma de articulação entre a China e os Países de Língua 168 

Portuguesa, aproximar e reforçar parcerias e explorar as perspectivas e as oportunidades de 169 

desenvolvimento do ensino superior. O Vice-Reitor, Professor Alessandro Fernandes 170 

Moreira, submeteu a seguir o assunto à apreciação do Plenário, e, em seguida, não havendo 171 

manifestações, colocou em votação sua aprovação, a qual foi homologada por 172 

unanimidade. 2 Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI 2018-2023) - A 173 

Sr.a Presidente prestou as seguintes informações: a) o § 1o do art. 139 do Regimento Geral 174 

da UFMG dispõe que o PDI deve ficar a cargo de órgão permanente responsável pela 175 

avaliação e pelo acompanhamento da vida da Instituição, atribuição esta exercida           176 

pela Diretoria de Avaliação Institucional (DAI) conjuntamente com a Comissão Própria    177 

de Avaliação (CPA) e que o documento deve ser aprovado pelo Conselho Universitário; 178 

b) o Reitorado avaliou ser importante a participação do Conselho de Ensino, Pesquisa e 179 

Extensão (CEPE), por envolver aspectos de cunho acadêmico; c) o CEPE, na reunião 180 

realizada em 22 de maio de 2018, aprovou agenda do processo de elaboração do PDI 2018-181 

2023 e decidiu criar Comissão para sistematizar as sugestões; d) os membros da Comissão 182 

de Sistematização, designados mediante a Portaria da Reitora no 119, de 28 de maio de 183 

2018, são os seguintes: Professores Viviane Santos Birchal, Diretora de Avaliação 184 

Institucional; Cristina Gonçalves Alvim, da Faculdade de Medicina; Ricardo Hiroshi 185 

Caldeira Takahashi, do Instituto de Ciências Exatas e Assessor Especial da Reitora; Hugo 186 

Eduardo Araújo da Gama Cerqueira, da Faculdade de Ciências Econômicas; Renato 187 

Antônio Celso Ferreira, do Instituto de Ciências Exatas, como representante da Câmara de 188 

Graduação; Isabela Almeida Pordeus, da Faculdade de Odontologia, como representante da 189 

Câmara de Pós-Graduação; Alexandre de Pádua Carrieri, da Faculdade de Ciências 190 

Econômicas, como representante da Câmara de Pesquisa, e Matheus Anchieta Ramirez, da 191 

Escola de Veterinária, como representante da Câmara de Extensão; Servidores Técnico-192 

Administrativos em Educação Micheline Sanches de Souza e Luiz Antônio de Faria 193 

Fonseca Júnior, ambos da Diretoria de Avaliação Institucional; Universitários Vítor Vaz 194 

Moreira, do Curso de Graduação em Engenharia Elétrica, e Thiago Luiz Abreu Romão, do 195 

Curso de Graduação em Medicina. e) foi criada página exclusiva na Internet com a 196 

finalidade de reunir informações, sugestões e documentos atinentes ao processo de 197 

elaboração do novo PDI para o período de 2018 a 2023; f) a Comissão de Sistematização, 198 

além de colher as sugestões enviadas eletronicamente e participar de discussões em 199 

Unidades, promoveu três audiências públicas, sendo a primeira no Campus Pampulha, a 200 

segunda no Campus Saúde e a terceira no Campus Regional Montes Claros, com o 201 

objetivo de apresentar o projeto preliminar do PDI pela Comissão de Sistematização e 202 

possibilitar a participação da comunidade universitária na elaboração do documento. Em 203 

seguida, a Sr.a Presidente informou que foi disponibilizada aos Conselheiros a última 204 

versão da proposta de PDI, aprovada pelo CEPE na sessão de 6 de novembro de 2018, 205 

incorporadas as contribuições apresentadas por seus membros. A seguir, pediu autorização 206 

do Plenário para convidar o Presidente da Comissão, Professor Ricardo Hiroshi Caldeira 207 

Takahashi, e as Professoras Viviane Santos Birchal e Cristina Gonçalves Alvim, com o 208 

objetivo de exporem o assunto e prestarem esclarecimentos sobre a matéria. Não havendo 209 
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objeções, os referidos docentes passaram a participar da reunião. A Sr.a Presidente passou 210 

a palavra ao Presidente da Comissão, Professor Ricardo Hiroshi Caldeira Takahashi, o 211 

qual, mediante projeção em tela, apresentou o assunto (ANEXO D) e prestou, entre outras, 212 

informações sobre as referências legais e normativas; as funções de um PDI; as etapas de 213 

elaboração e as diretrizes gerais da proposta; o processo de consulta à comunidade;            214 

a estruturação e as linhas gerais do documento. Houve discussão em Plenário, durante a 215 

qual os membros da Comissão dirimiram dúvidas e prestaram informações adicionais 216 

sobre o assunto, tendo sido apresentadas pelos Conselheiros sugestões aditivas, 217 

modificativas e supressivas para aprimoramento do texto da proposta. A Sr.a Presidente 218 

propôs o envio à Comissão de Sistematização do PDI (2018-2023), mediante e-mail, até     219 

o dia 30 de novembro de 2018, das sugestões apresentadas, sem prejuízo de                 220 

outros destaques e da revisão de português do texto final, após a consolidação,                221 

pela Comissão, das sugestões encaminhadas. A seguir, não havendo outras manifestações, 222 

com a anuência do Plenário, colocou em votação a proposta de Plano de Desenvolvimento 223 

Institucional da UFMG (PDI) para o período de 2018-2023, que foi aprovada por 224 

unanimidade. A Sr.a Presidente destacou que se trata de documento amplo, abrangente e 225 

dinâmico, sujeito à contínua atualização, como propõe a Comissão de Sistematização, cujo 226 

acompanhamento estará a cargo da DAI e da CPA. A Sr.a Presidente agradeceu à referida 227 

Comissão pela condução dos trabalhos realizados, e aos docentes convidados, os quais, 228 

após receberem os agradecimentos da Presidência, retiraram-se do recinto. Houve aplausos 229 

do Plenário. Após incorporadas as sugestões, foi gerado o documento final do Plano de 230 

Desenvolvimento Institucional 2018-2023 (ANEXO E). 3 Proposta de criação do Curso 231 

de Graduação em Letras/Libras - Licenciatura, de interesse da Faculdade de Letras 232 

(Processos nos: 23072.033624/2016-31, 23072.048896/2017-16 e 23072.029692/2018-67) - 233 

A Sr.a Presidente informou que foi distribuído aos Conselheiros o Parecer no 22/2018 da 234 

Comissão de Legislação (ANEXO F) e passou a palavra à Relatora da matéria, Professora 235 

Vilma Lúcia Macagnan Carvalho, que apresentou o assunto ao Plenário e prestou 236 

informações adicionais sobre a proposta, com a colaboração da Vice-Diretora da Faculdade 237 

de Letras (FALE), Professora Sueli Maria Coelho. A proposta foi discutida, tendo sido 238 

destacada a demanda de servidores docentes e técnicos-administrativos em educação, para 239 

atuarem no curso proposto, sobre a qual foram prestados os seguintes esclarecimentos:      240 

a) há demanda de dois docentes a partir do 5o semestre letivo da primeira turma; de mais 241 

um, a partir do 7o semestre, e de outros dois, a partir do 9o semestre, além de dois técnico-242 

administrativos em educação em setores responsáveis pelo atendimento aos alunos, como a 243 

Secretaria do Colegiado de Curso, preferencialmente sendo fluentes na Língua Brasileira 244 

de Sinais-Libras, para evitar barreiras de comunicação com as pessoas com deficiência 245 

auditiva; b) a UFMG informou ao Ministério da Educação (MEC) sobre a necessidade de 246 

contratação docente para atender o Curso de Letras-Libras, não havendo, até o momento, 247 

manifestação do Ministério, o qual, caso não atenda a demanda, será necessária a utilização 248 

do atual conjunto total de vagas docentes da UFMG para atender o Curso de Graduação em 249 

Letras-Libras - Licenciatura; c) a Diretoria da FALE comprometeu-se a remanejar 250 

internamente servidores técnico-administrativos em educação, para atender as atividades 251 



 
                 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 

 

 

 7 

do novo curso, e dar treinamento aos que atuarão no Colegiado do Curso, no caso de não 252 

atendimento pelo MEC de vagas adicionais; d) a Pró-Reitoria de Recursos 253 

Humanos (PRORH) e o Núcleo de Acessibilidade e Inclusão (NAI) acordaram que os 254 

tradutores e intérpretes de sinais contratados pela UFMG serão lotados no NAI e atuarão 255 

objetivando suprir tanto a demanda geral da UFMG como a do Curso de Letras-Libras;      256 

e) há possibilidade de ser firmada parceria entre o NAI e o Curso de Letras/Libras no 257 

sentido de que os alunos graduandos possam atuar como estagiários em sala de aula         258 

dos cursos de graduação da própria UFMG, considerando que o futuro profissional           259 

irá atender os diferentes níveis de ensino e que a proposta prevê que as três                260 

práticas pedagógicas/estágio, serão realizadas no Ensino Básico, Fundamental e Médio.     261 

A Sr.ª Presidente destacou a importância da aprovação para o curso e o impacto para a 262 

sociedade e informou que protocolou pedido no MEC de destinação, à UFMG, de vagas 263 

adicionais de servidores docentes e técnico-administrativos em educação, para que a 264 

UFMG possa atender às demandas decorrentes da legislação em vigor, tanto em virtude da 265 

ampliação da carga horária dos Cursos de Medicina e dos de Licenciatura, como às 266 

relacionadas à Libras. A seguir, não havendo outras manifestações, com a anuência do 267 

Plenário, colocou em votação o Parecer no 22/2018 da Comissão de Legislação, cujo voto é 268 

favorável à criação do Curso de Licenciatura em Letras-Libras (noturno), com oferta única 269 

anual no segundo semestre de trinta vagas, mediante edital específico e em etapa única.     270 

O documento foi aprovado por unanimidade, tendo sido gerada a Resolução no 13/2018 271 

(ANEXO G). A Sr.a Presidente agradeceu a Relatora pela Comissão de Legislação, 272 

Professora Vilma Lúcia Macagnan Carvalho, pelo empenho no exame minucioso e na 273 

elaboração do Parecer, e aos demais membros da Comissão. A Professora Sueli Maria 274 

Coelho agradeceu a todos que contribuíram para a aprovação da proposta de criação do 275 

Curso, cujos benefícios serão grandes para a sociedade e para a Instituição. Seguiram-se 276 

aplausos do Plenário, inclusive na Língua Brasileira de Sinais (Libras). 4 Proposta de 277 

formulação, pela UFMG, de pedido ao Supremo Tribunal Federal para atuar na 278 

qualidade de Amicus Curiae (Amigo da Corte) nos autos da Arguição de 279 

Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 548, a qual objetiva assegurar a 280 

livre manifestação do pensamento e das ideias em universidades - A Sr.a Presidente 281 

submeteu à apreciação dos Conselheiros a sugestão apresentada à Reitoria pelo Professor 282 

Fernando Gonzaga Jayme, no sentido de que a UFMG apresente ao STF requerimento para 283 

que seja admitida como Amicus Curiae (Amigo da Corte) nos autos da Arguição de 284 

Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 548, e possa contribuir com os 285 

Ministros da Corte no julgamento do mérito da citada ADPF proposta pela Procuradora-286 

Geral da República, Ministra Raquel Dodge, com o intuito de assegurar a livre 287 

manifestação do pensamento e das ideias em universidades. Não havendo manifestações, a 288 

Sr.a Presidente submeteu a votação a citada sugestão, que foi aprovada por unanimidade 289 

pelo Plenário. 5 Proposta de manifestação do Conselho Universitário - A Sr.a Presidente 290 

submeteu à consideração do Plenário minuta de texto para subsidiar o Conselho 291 

Universitário na emissão de manifestação reafirmando o compromisso da UFMG com os 292 

ideais democráticos, em defesa da autonomia universitária, das liberdades de expressão e 293 
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de cátedra, da diversidade e dos direitos humanos e em repúdio às práticas autoritárias e 294 

atos de violência, preconceito ou discriminação. Após sugestões de aprimoramento do 295 

texto, a Sr.a Presidente, com a anuência do Plenário, colocou em votação a proposta, que 296 

foi aprovada por unanimidade. Foi gerada a Moção (ANEXO H). A Sr.a Presidente 297 

declarou a importância e o significado para a Instituição e para a sociedade do apoio 298 

unânime do Conselho Universitário à moção. Seguiram-se aplausos do Plenário. 299 

PALAVRA LIVRE - O Professor Fernando Gonzaga Jayme, após observar que participa 300 

de sua última reunião do Conselho Universitário, uma vez que, em 25 de novembro de 301 

2018, encerra seu mandato como Diretor da Faculdade de Direito, formulou suas 302 

despedidas, agradeceu a oportunidade de atuar em prol do desenvolvimento da UFMG e 303 

declarou ter sido uma honra integrar o Colegiado. Agradeceu à Reitora, Professora 304 

Sandra Regina Goulart Almeida, e ao Vice-Reitor, Professor Alessandro Fernandes 305 

Moreira, pelo apoio da Reitoria, e declarou-se sempre à disposição para contribuir para 306 

o crescimento da Universidade. Lembrou que a solenidade de posse dos novos Diretores 307 

da Faculdade será realizada, às 19 horas do dia 26 de novembro de 2018, no Auditorium 308 

Maximum Alberto Deodato. Seguiram-se aplausos do Plenário. A Sr.a Presidente agradeceu 309 

ao Professor Fernando Jayme por sua efetiva participação no Conselho Universitário e 310 

como Presidente da Comissão de Legislação, exercendo papel importante para a Instituição 311 

e convidou-o para estar junto ao Reitorado, sempre que necessário, inicialmente ajudando 312 

na questão relativa ao Amicus Curiae nos autos da ADPF 548. A Professora Paula de 313 

Miranda Ribeiro observou que também participa de sua última reunião do Colegiado, em 314 

virtude do término, em 29 de novembro de 2018, do seu mandato como Diretora da 315 

Faculdade de Ciências Econômicas (FACE), cargo que exerceu com alegria cotidiana, e 316 

agradeceu a todos pela oportunidade de aprender e contribuir, considerando um 317 

privilégio e uma honra ter integrado o Conselho Universitário. Reiterou o convite para a 318 

solenidade de posse dos novos Diretores da FACE, no auditório 1 da Unidade, às 11 319 

horas do dia 27 de novembro de 2018. Seguiram-se aplausos do Plenário. A Sr.a Presidente 320 

agradeceu a Professora Paula Ribeiro pelos excelentes serviços prestados na qualidade de 321 

Diretora da FACE e pelo relevante trabalho desenvolvido como Conselheira do órgão 322 

máximo de deliberação superior da Instituição, e na Comissão de Orçamento e Contas, 323 

ressaltando o elevado grau de comprometimento institucional da referida docente.             324 

A seguir, a Sr.a Presidente informou que várias entidades, entre as quais o Sindicato 325 

Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior (ANDES-SN); a Federação de 326 

Sindicatos de Trabalhadores Técnico-administrativos em Instituições de Ensino Superior 327 

Públicas do Brasil (FASUBRA Sindical); a Associação dos Dirigentes das Instituições 328 

Federais de Ensino Superior (ANDIFES) e a União Nacional dos Estudantes (UNE) 329 

deliberaram pela realização de calendário de luta em defesa da educação pública, tendo 330 

definido para os dias 4 e 5 de dezembro de 2018 a realização de atos nas Instituições 331 

Federais e Estaduais de Educação Superior, com a realização de debates com o tema 332 

“Defesa da Democracia e 30 anos da Constituição Federal de 1988”, e, para o dia 5 de 333 

dezembro de 2018, a realização de audiência pública em Brasília, para comprometer os 334 

parlamentares com a educação pública, além de paralisação nacional, com mobilizações 335 
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em defesa da educação, da autonomia universitária e da liberdade de expressão. O 336 

Professor Cícero Murta Diniz Starling formulou convite a todos para participarem, no 337 

período de 3 a 7 de dezembro de 2018, dos eventos comemorativos dos 20 anos de 338 

fundação do Curso de Engenharia de Controle e Automação, com cerimônia de abertura às 339 

19 horas do dia 3, com a presença de membros da Comissão de criação do Curso, entre os 340 

quais o primeiro Coordenador, o Reitor Professor Ronaldo Tadêu Pena (gestão 2006-2010) 341 

e engenheiros egressos. A Sr.a Presidente comentou que será realizada no dia 11 de 342 

dezembro de 2018 a última reunião do Colegiado, e, logo depois, a confraternização de 343 

final de ano dos Órgãos Colegiados Superiores da Universidade, convidando a todos para 344 

prestigiarem o encontro. A seguir, não havendo outras manifestações, a Sr.a Presidente 345 

agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão, da qual eu, Consuelo Dourado Dupin, 346 

Coordenadora da Secretaria dos Órgãos de Deliberação Superior, lavrei a presente ata, que 347 

assino. 348 
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