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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO 

REALIZADA EM 11 DE DEZEMBRO DE 2018 

Aos onze dias do mês de dezembro 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; Hugo Eduardo Araújo da Gama Cerqueira 12 

(Diretor) e Frederico Gonzaga Jayme Júnior (representante) pela Faculdade de Ciências 13 

Econômicas; Francisco Dutenhefner (Vice-Diretor) e Ado Jório de Vasconcelos 14 

(representante), pelo Instituto de Ciências Exatas; Terezinha de Fátima Carvalho de Souza 15 

(Diretora) e Elisângela Cristina Aganette (representante), pela Escola de Ciência da 16 

Informação; Hermes Vilchez Guerrero (Diretor), e Luís Augusto Sanzo Brodt 17 

(representante suplente), pela Faculdade de Direito; Wagner Ahmad Auarek (Vice-Diretor) 18 

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

Lustosa (Vice-Diretora) e Ana Cláudia Porfírio Couto (representante), pela Escola de 20 

Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional; Sônia Maria Soares (Diretora), pela 21 

Escola de Enfermagem; Cícero Murta Diniz Starling (Diretor) e Danilo Amaral 22 

(representante), pela Escola de Engenharia; Leiliane Coelho André (Diretora), pela 23 

Faculdade de Farmácia; Bruno Pinheiro Wanderley Reis (Vice-Diretor), pela Faculdade de 24 

Filosofia e Ciências Humanas; Vilma Lúcia Macagnan Carvalho (Diretora), pelo Instituto 25 

de Geociências; Sueli Maria Coelho (Vice-Diretora) e Heloísa Maria Moraes Moreira 26 

Penna (representante), pela Faculdade de Letras; Alamanda Kfoury Pereira (Vice-Diretora) 27 

e Manoel Otávio da Costa Rocha (representante), pela Faculdade de Medicina; Renato 28 

Tocantins Sampaio (Diretor), pela Escola de Música; Ricardo Alves de Mesquita 29 

(representante suplente), pela Faculdade de Odontologia; Roberto Maurício Carvalho 30 

Guedes (Vice-Diretor), pela Escola de Veterinária; Alexandre Rodrigues Ferreira (Vice-31 

Diretor), pelo Hospital das Clínicas; Márcio Fantini Miranda (Diretor), pela Escola de 32 

Educação Básica e Profissional; Élder Antônio Sousa e Paiva, pela representação do corpo 33 

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

docente da área de Ciências da Natureza; Servidores Cristina del Papa, Kayla Veruska 35 

Lopes da Silva (suplente), Marina Evangelista de Abreu Silva (suplente), 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 

Ana Lúcia de Mattia, Eduardo Viana Vargas, Henrique Pretti e Ronald Kennedy Luz, 40 

tendo também deixado de comparecer os Conselheiros Maria Beatriz de Abreu Glória, 41 
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Luiz Guilherme Knauer, Rogério Vasconcelos Barbosa e José Luiz Borges Horta. 42 

Encontram-se vagas a representação da Escola de Arquitetura e as dez do corpo discente. 43 

Participaram da sessão, com a anuência do Plenário, como convidados, com direito a voz, 44 

mas não a voto, os Universitários Gabriel Lopo Silva Ramos, Caique Belchior Henrique, 45 

Luiza Beatriz Lemos Reis, Anna Carolina de Paiva Leal, Otávio Balbino de Castro, Jéssica 46 

Nazareno, Gabrielle Moraes Lopes da Silva e Gustavo Tango Bechara. 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 

Hermes Vilchez Guerrero e Mônica Sette Lopes foram nomeados, em 26 de novembro de 50 

2018, para os cargos, respectivamente, de Diretor e de Vice-Diretora da Faculdade de 51 

Direito. b) Os Professores Hugo Eduardo Araújo da Gama Cerqueira e Kely César Martins 52 

de Paiva foram nomeados para ocupar, a partir de 1o de dezembro de 2018, os cargos, 53 

respectivamente, de Diretor e de Vice-Diretora da Faculdade de Ciências Econômicas. A 54 

Sr.a Presidente deu boas-vindas aos novos Conselheiros. Ata - A Sr.a Presidente, após 55 

informar que foram distribuídas aos Conselheiros as atas das reuniões do Colegiado 56 

realizadas nos dias 2 de outubro e 20 de novembro de 2018, submeteu-as separadamente a 57 

discussão e a votação. Os documentos foram aprovados, apurando-se três abstenções em 58 

cada votação. Informes - A Sr.a Presidente consultou os Conselheiros sobre a 59 

possibilidade de convidar os discentes indicados pelo Diretório Central dos 60 

Estudantes (DCE) para participarem da presente reunião com direito a voz, mas não a voto, 61 

uma vez que a atual Diretoria da Entidade ainda não apresentou ao Reitorado o registro 62 

civil em cartório da ata de sua posse, condição regimental obrigatória para a indicação de 63 

representantes estudantis para atuarem no Conselho Universitário. Houve anuência do 64 

Plenário, passando a participar da reunião, com direito a voz, mas não a voto, os 65 

Universitários citados na listagem dos presentes à sessão. A seguir, a Sr.a Presidente 66 

ratificou o convite aos Conselheiros para participarem da confraternização de final de ano 67 

dos Órgãos de Deliberação Superior da Universidade, a realizar-se, ao término da reunião, 68 

na Antessala da Sala das Sessões. ORDEM DO DIA - 1 Autorização à Reitora para 69 

afastamento do País no período de 10 a 15 de novembro de 2018 - Aprovada ad 70 

referendum do Conselho Universitário - A Sr.a Presidente passou a palavra ao Vice-Reitor, 71 

Professor Alessandro Fernandes Moreira, o qual informou que foi distribuído aos 72 

Conselheiros o Ofício do Gabinete da Reitora no 0940/2018, de 28 de setembro de 2018 73 

(ANEXO A), mediante o qual a Reitora pede a autorização do Conselho Universitário para 74 

se afastar do País, com ônus para a UFMG, no período de 10 a 15 de novembro de 2018, 75 

para participar do XIX Encontro de Reitores do Grupo Tordesilhas, em Granada/Espanha. 76 

A Sr.a Presidente observou que o Grupo Tordesilhas é uma rede acadêmica formada por 77 

cinquenta e cinco universidades do Brasil, de Portugal e da Espanha, e relatou que o 78 

Encontro teve como tema principal “Universidades inclusivas para avançar - 79 

Agenda 2030”. Observou que a Agenda 2030, plano de ação criado em 2015 por líderes 80 

mundiais, engloba o conjunto de dezessete Objetivos de Desenvolvimento 81 

Sustentável (ODS) com vistas a combater a pobreza, proteger o planeta e contribuir para 82 

que as pessoas alcancem a paz e a prosperidade. Destacou que, no citado Encontro, 83 
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participou da Mesa Redonda sobre igualdade de gênero, oportunidade em que fez uma 84 

apresentação panorâmica da Universidade, apresentação pela qual indicou algumas linhas 85 

de ação que podem ser adotadas pelas universidades para alcançar a equidade de gênero, 86 

como o combate a preconceitos históricos, culturais e sociais; a luta contra a violência e a 87 

exploração sexual; o combate à feminização da pobreza e à desigualdade no mercado de 88 

trabalho; a luta pelo acesso universal à saúde sexual e reprodutiva; o estímulo à educação 89 

inclusiva e o fortalecimento de direitos, políticas e legislações de proteção às mulheres. 90 

Ressaltou que o tema do debate aponta para desafios que as universidades precisam 91 

enfrentar e comentou que os custos das passagens aéreas foram arcados pelo Grupo 92 

Tordesilhas. A seguir, o Vice-Reitor, Professor Alessandro Fernandes Moreira, submeteu o 93 

assunto à apreciação do Plenário, e, não havendo manifestações, colocou em votação sua 94 

aprovação ad referendum, a qual foi homologada por unanimidade. 2 Recurso contra 95 

decisão do Reitor, relativo a não inclusão no quadro permanente de pessoal da 96 

UFMG, decorrente de não aprovação na avaliação de desempenho (estágio 97 

probatório) do servidor técnico-administrativo em educação Ubirajara do Carmo da 98 

Silva Dutra (Processo no 23072.058414/2009-26) - A Sr.a Presidente observou que o 99 

assunto foi pautado para a reunião do Colegiado realizada em 21 de agosto de 2018, 100 

oportunidade em que o Servidor Técnico-Administrativo em Educação Helder de Castro 101 

Bernardes Barbosa solicitou vista do processo. Acrescentou que o assunto foi novamente 102 

pautado para a sessão do dia 2 de outubro de 2018, mas não chegou a ser apreciado, uma 103 

vez que o Plenário acolheu o pedido de adiamento da apreciação do assunto, formulado 104 

pelo referido Conselheiro. A seguir, após informar que foram novamente distribuídos aos 105 

Conselheiros o Parecer no 03/2018 da Comissão de Recursos (ANEXO B) e o Parecer de 106 

Vista (ANEXO C), passou a palavra à Professora Terezinha de Fátima Carvalho de Souza, 107 

que apresentou o Parecer no 03/2018 emitido pela Comissão de Recursos. Em seguida, a 108 

Sr.a Presidente passou a palavra ao Conselheiro Helder de Castro Bernardes Barbosa, que 109 

expôs seu Parecer de Vista. Houve longa discussão em Plenário, ao final da qual a 110 

Sr.a Presidente, com a anuência dos Conselheiros, submeteu a votação, por precedência, o 111 

Parecer no 03/2018 da Comissão de Recursos, cujo voto conclui pela manutenção da 112 

decisão do Reitor da UFMG (Gestão 2014-2018), datada de 6 de setembro de 2017, pela 113 

não inclusão do servidor Ubirajara do Carmo da Silva Dutra no quadro de pessoal 114 

permanente da UFMG. Foram apurados vinte e seis votos a favor. Em seguida, a 115 

Sr.a Presidente colocou em votação o Parecer de Vista, que conclui pela aprovação do 116 

servidor técnico-administrativo em educação Ubirajara do Carmo da Silva Dutra no estágio 117 

probatório e por sua inclusão no quadro permanente de pessoal da UFMG. Foram apurados 118 

doze votos a favor. Foi registrada uma abstenção. 3 Proposta de redistribuição do cargo 119 

de professor da carreira de magistério superior, ocupado pelo servidor docente Jean 120 

Carlos da Silva da Universidade Federal do Rio de Janeiro para o Departamento de 121 

Matemática do Instituto de Ciências Exatas da UFMG (Processo 122 

no 23072.027145/2018-47) - A Sr.a Presidente informou que foi distribuído aos 123 

Conselheiros o Parecer no 20/2018 da Comissão de Legislação (ANEXO D), elaborado 124 

pelo Professor Humberto José Alves, que justificou sua ausência à sessão, razão pela qual 125 
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pediu ao Professor Cícero Murta Diniz Starling sua colaboração para apresentar o assunto 126 

ao Plenário. Após a exposição, não havendo manifestações, a Sr.a Presidente, com a 127 

anuência dos Conselheiros, submeteu a votação o Parecer no 20/2018 da Comissão de 128 

Legislação, cujo voto conclui pela aprovação da redistribuição do Professor Jean Carlos da 129 

Silva do Departamento de Matemática do Instituto de Matemática da Universidade Federal 130 

do Rio de Janeiro, para o Departamento de Matemática do Instituto de Ciências Exatas da 131 

UFMG, em troca do código de vaga no 248303. O documento foi aprovado por 132 

unanimidade pelo Plenário. 4 Proposta de criação do Centro de Referência em 133 

Inovação para Educação em Engenharia (CRIEE), como Órgão Complementar da 134 

Escola de Engenharia (Quorum de deliberação: maioria absoluta dos membros do 135 

Colegiado) - A Sr.a Presidente informou que, conforme o disposto no art. 13 do Estatuto da 136 

UFMG, a criação de Órgãos Complementares depende da decisão do Conselho 137 

Universitário, pelo voto favorável da maioria absoluta de seus membros, correspondendo a 138 

vinte e sete votos na atual composição do Colegiado. A seguir, após informar que foi 139 

distribuído aos Conselheiros o Parecer no 21/2018 da Comissão de Legislação 140 

(ANEXO E), passou a palavra ao Relator da matéria, Servidor Técnico-Administrativo em 141 

Educação Helder de Castro Bernardes Barbosa, o qual expôs o assunto ao Plenário. A 142 

seguir, a Sr.a Presidente destacou que o mentor da proposta de criação do CRIEE é o Vice-143 

Reitor, Professor Alessandro Fernandes Moreira, o qual, após externar sua satisfação com 144 

a apreciação do assunto pelo Conselho Universitário, considerou oportuno salientar que a 145 

Escola de Engenharia vem, há longa data, refletindo internamente e também junto com a 146 

Faculdade de Educação sobre a área “educação em Engenharia”, ainda em construção. A 147 

título de exemplo, teceu comentários sobre o ENG200 (Programa de Inovação na 148 

Educação em Engenharia da EEUFMG), programa iniciado em 2012, com o objetivo de 149 

aprimorar a formação do engenheiro da UFMG. Em seguida, o Vice-Reitor destacou que o 150 

CRIEE, fruto das citadas ações institucionais prévias, realizará interlocução com os cursos, 151 

apoiando cerca de vinte iniciativas estudantis que a Escola de Engenharia tem hoje, como 152 

as empresas juniores, as equipes de competição, o Diretório Acadêmico e os Grêmios 153 

Acadêmicos. O Diretor da Escola de Engenharia, Professor Cícero Murta Diniz Starling, 154 

após observar que a proposta de criação do CRIEE resultou de reflexões, no âmbito da 155 

Escola, com vistas a facilitar as ações e os programas de inovação no ensino de Engenharia 156 

atualmente em curso na Unidade, esclareceu que a criação de um Órgão Complementar foi 157 

o melhor caminho encontrado no contexto institucional, considerando-se a própria relação 158 

do ENG200 com as atividades de ensino, pós-graduação, pesquisa e extensão, bem como 159 

com o desenvolvimento de práticas e de metodologias transdisciplinares. A seguir, prestou 160 

os seguintes esclarecimentos adicionais: a) a Escola de Engenharia já iniciou interlocução 161 

com a Direção da Faculdade de Educação, com a finalidade de viabilizar o preenchimento 162 

de uma representação da FaE no Conselho Diretor do CRIEE; b) a proposta original 163 

utilizava a nomenclatura Núcleo de Inovação Tecnológica, mas, durante a tramitação da 164 

matéria no âmbito da Comissão de Legislação, a denominação foi alterada para Centro de 165 

Referência em Inovação para Educação em Engenharia-CRIEE; c) o objetivo do CRIEE é 166 

reforçar o desenvolvimento contínuo de atividades que contribuam para a formação dos 167 
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discentes da Escola de Engenharia, por meio de pesquisa, desenvolvimento de prática, 168 

metodologias de ensino, de forma transdisciplinar, fomentando na comunidade o 169 

desenvolvimento de habilidades ligadas ao empreendedorismo e à inovação tecnológica. 170 

d) a proposta foi gerada por ocasião do centenário da Unidade, no bojo das discussões do 171 

projeto ENG200, programa que, iniciado em 2012 e mobilizador de diversas ações que 172 

buscam avanços curriculares, estruturais e também sociais, procura fazer da formação em 173 

engenharia uma experiência cada vez mais prazerosa e sintonizada com o cotidiano; e) o 174 

ENG200 norteou várias ações, tais como o Engenharia Recebe (que ocorre na semana de 175 

recepção aos calouros, realizando atividades que orientam e motivam os novos alunos da 176 

Escola de Engenharia, além de aproximá-los de seus veteranos e dos demais integrantes da 177 

vida acadêmica) e a Expo Engenharia (que tem por objetivo divulgar e integrar as diversas 178 

iniciativas da Escola de Engenharia). A seguir, não havendo outras manifestações, a 179 

Sr.ª Presidente, com a anuência do Plenário, colocou em votação o Parecer no 21/2018 da 180 

Comissão de Legislação, cujo voto é favorável à aprovação da proposta de criação, pelo 181 

Conselho Universitário, do Centro de Referência em Inovação para Educação em 182 

Engenharia (CRIEE), como Órgão Complementar da Escola de Engenharia da UFMG, 183 

com orientação de que a proposta de Regimento Interno apresentada pela Unidade seja 184 

adequada pela Congregação da Unidade conforme apontado no anexo do Parecer. O 185 

documento foi aprovado por unanimidade, apurando-se na votação trinta e oito votos 186 

favoráveis. Foi gerada a Resolução Complementar no 05/2018 (ANEXO F). 5 Indicação 187 

para o cargo de Diretor Presidente da Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e 188 

Extensão (FEPE) - A Sr.ª Presidente observou que, conforme prevê o § 1o do art. 20 do 189 

Estatuto da FEPE, compete ao Diretor da Escola de Veterinária da UFMG indicar o Diretor 190 

Presidente e o Vice-Diretor Presidente da FEPE, dentre os integrantes do Conselho 191 

Diretor; contudo, a Lei no 12.772, de 28 de dezembro de 2012, a qual dispõe, entre outros 192 

aspectos, sobre a estruturação do Plano de Carreiras e Cargos de Magistério Federal, 193 

estabelece, no inciso II do § 4o do art. 40, que o dirigente máximo de Fundação de Apoio 194 

ocupará esse cargo por deliberação do Conselho Superior da Instituição apoiada. A seguir, 195 

informou que foi distribuído aos Conselheiros o Ofício no 0954/2018 do Gabinete da 196 

Reitora (ANEXO G), que submete à consideração do Conselho Universitário a indicação, 197 

para ocupar o cargo de Diretor Presidente da FEPE, do Professor Helton Mattana 198 

Saturnino, e observou ter sido disponibilizado a todos o link de acesso ao curriculum vitae 199 

do docente, registrado na Plataforma Lattes do CNPq. O Professor Roberto Maurício 200 

Carvalho Guedes defendeu a deliberação favorável do Conselho Universitário à 201 

recondução do Professor Helton Mattana Saturnino para o cargo de Diretor Presidente da 202 

FEPE, o qual já ocupa há quase dois anos, ressaltando a experiência e competência do 203 

referido docente. Não havendo manifestações, a Sr.a Presidente colocou em votação a 204 

indicação do Professor Helton Mattana Saturnino para o cargo de Diretor Presidente da 205 

FEPE. Houve aprovação por unanimidade. 6 Recomposição do Conselho Curador da 206 

Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa (FUNDEP) - A Sr.a Presidente, após 207 

observar que o Estatuto da FUNDEP dispõe que o Conselho Curador da Fundação seja 208 

composto por oito membros efetivos e três suplentes, com mandato de dois anos, todos de 209 
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livre indicação do Reitor da UFMG, para aprovação do Conselho Universitário, informou 210 

que foi distribuído aos Conselheiros o Ofício no 0996/2018 do Gabinete da Reitora 211 

(ANEXO H), que, para a recomposição do Conselho Curador da FUNDEP, apresenta a 212 

indicação, em caráter de recondução, dos Professores Vera Lúcia Menezes de Oliveira e 213 

Paiva (titular) e Marco Antônio Gonçalves Rodrigues (suplente). Observou que foi 214 

disponibilizado aos Conselheiros o curriculum vitae de cada um dos docentes indicados, 215 

bem como o Estatuto da FUNDEP, e submeteu as indicações à consideração do Plenário. 216 

Não havendo manifestações, a seguir, a Sr.a Presidente colocou em votação o conjunto de 217 

suas indicações, que foi aprovado por unanimidade. 7 Recomposição do Conselho 218 

Curador da Fundação Christiano Ottoni (FCO) - A Sr.a Presidente observou que o 219 

Conselho Curador da FCO é constituído por nove membros, entre os quais cinco docentes 220 

em exercício, indicados pelo Conselho Universitário da UFMG, para mandato de quatro 221 

anos. Informou que foram distribuídos aos Conselheiros os Ofícios no 1036/2018 222 

(ANEXO I) e no 1121/2018 (ANEXO J) do Gabinete da Reitora, que apresentam a 223 

sugestão de que os Professores Francisco Vidal Barbosa e Paulo Gustavo Von Krüger 224 

ocupem as vagas deixadas, respectivamente, pela Professora Janete Lara de Oliveira, que 225 

se aposentou, e pelo Professor Cláudio Chaves Beato Filho, que assumiu o cargo de 226 

Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico. A Sr.a Presidente, após observar 227 

que foi disponibilizado a todos o link para acesso ao curriculum vitae de cada um dos 228 

indicados, registrados na Plataforma Lattes do CNPq, submeteu as sugestões à apreciação 229 

do Plenário. A seguir, não havendo manifestações, a Sr.a Presidente colocou em votação, 230 

separadamente, as indicações, as quais foram aprovadas por unanimidade pelo Plenário. 231 

8 Eleição de membros docentes do Conselho Universitário para compor o Conselho 232 

de Curadores da UFMG - A Sr.a Presidente observou que, segundo o art. 20 do Estatuto 233 

da UFMG, o Conselho de Curadores é integrado por dois representantes docentes do 234 

Conselho Universitário, eleitos pelo Plenário, dentre seus membros, com respectivos 235 

suplentes, para mandato de dois anos. Informou, a seguir, que há uma representação sem 236 

preenchimento, em decorrência da perda do mandato das Professoras Eliane Marina 237 

Palhares Guimarães (efetiva) e Mônica Pedrosa de Pádua (suplente). Acrescentou que 238 

foram distribuídos aos Conselheiros o Edital de Convocação no 07/2018, de 2 de outubro 239 

de 2018 (ANEXO K), que prevê a recomposição, e o Edital Complementar no 08/2018, de 240 

16 de novembro de 2018 (ANEXO L), que adia para a presente reunião a data das eleições, 241 

que haviam sido previstas para a reunião de 20 de novembro de 2018. A seguir, submeteu à 242 

apreciação do Plenário sua sugestão de que passem a integrar o Conselho de Curadores o 243 

Professor Hugo Eduardo Araújo da Gama Cerqueira (efetivo) e a Professora Graciela Inês 244 

Ravetti de Gomez (suplente), e consultou os Conselheiros sobre outras sugestões. Não 245 

havendo manifestações, a Sr.a Presidente destacou que, embora o art. 20 estabeleça que a 246 

cabe ao Conselho Universitário eleger seus representantes no Conselho de Curadores, o 247 

art. 27 do Regimento Geral prevê que a votação seja simbólica nas eleições em órgãos 248 

colegiados quando se tratar de indicação ou designação de nomes para compor as próprias 249 

comissões ou outros colegiados. Consultou o Plenário quanto a objeções à votação 250 

simbólica e, a seguir, não as havendo, submeteu o conjunto de suas sugestões a votação 251 
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simbólica. Houve aprovação unânime do Plenário. 9 Recomposição das Comissões 252 

Permanentes do Conselho Universitário - A Sr.a Presidente informou que foram 253 

distribuídas aos Conselheiros informações sobre as vagas a serem preenchidas nas 254 

Comissões Permanentes do Conselho Universitário (ANEXO M). Observou que, entre as 255 

vagas sem preenchimento estão as relativas ao corpo discente, cuja definição fica adiada, 256 

no aguardo da regularização da representação discente no Conselho Universitário. O 257 

Plenário decidiu, por unanimidade, pela seguinte recomposição: Comissão de Legislação - 258 

indicações do Professor Hermes Vilchez Guerrero e da Professora Zélia Inês Portela 259 

Lobato, a qual deixa a Comissão de Orçamento e Contas; Comissão de Recursos - 260 

recondução do Professor Henrique Pretti e indicação da Professora Graciela Inês Ravetti de 261 

Gomez; Comissão de Orçamento e Contas - indicação do Professor Renato Tocantins 262 

Sampaio. PALAVRA LIVRE - A Sr.a Presidente propôs voto de pesar do Conselho 263 

Universitário à família da Professora Adriana Bogliolo Sirihal Duarte, Vice-Diretora da 264 

Escola de Ciência da Informação (gestão 2017-2021), pelo seu falecimento, ocorrido em 3 265 

de dezembro de 2018, e destacou a relevância da contribuição que a referida docente 266 

prestou para o desenvolvimento da Universidade, em especial nas áreas das Ciências da 267 

Computação e da Informação. Houve aprovação unânime do Plenário. A Professora 268 

Terezinha de Fátima Carvalho de Souza, em seu nome e em nome da comunidade da 269 

Escola de Ciência da Informação, agradeceu a todos pelas manifestações de solidariedade 270 

prestada, por ocasião do falecimento da Professora Adriana Bogliolo Sirihal Duarte. O 271 

Universitário Gabriel Lopo Silva Ramos informou que foi distribuído aos Conselheiros 272 

folheto com informações sobre as ações da atual coordenação do DCE (ANEXO N) e 273 

ressaltou a importância de a comunidade universitária se unir para vencer os desafios que 274 

se prenunciam para 2019, participando de eventos e manifestações em defesa da 275 

universidade pública. A Conselheira Cristina Del Papa, comentou sobre: a) o lançamento, 276 

em 10 de dezembro de 2018, por cerca de noventa entidades ligadas à educação, direitos 277 

humanos, meio ambiente, trabalho, moradia, lazer, saúde e comunicação, entre as quais a 278 

APUBH, o SINDIFES e o DCE/UFMG, com apoio da Reitora, da Frente Mineira em 279 

Defesa da Democracia e da Educação, com o objetivo de promover atividades conjuntas 280 

em defesa dos direitos humanos e dos preceitos constitucionais, em Minas e no país; b) a 281 

instalação, no dia 5 de dezembro de 2018, do Comitê UFMG em Defesa da Universidade 282 

Pública, Gratuita e Democrática, ocasião em que os representantes das três mencionadas 283 

Entidades e a Reitora da UFMG, Professora Sandra Regina Goulart Almeida, dialogaram 284 

sobre os desafios e o futuro das Universidades Públicas na conjuntura brasileira. A 285 

Sr.a Presidente observou que as ações realizadas nos dias 4 e 5 de dezembro decorrem 286 

também da chamada feita pela ANDIFES, em 6 de novembro, para a realização de 287 

atividades, nas universidades federais de todo o país, em defesa da universidade pública e 288 

da democracia. Destacou que o mencionado Comitê tem como objetivo defender a 289 

Universidade pública, gratuita e socialmente referenciada, denunciar os ataques às 290 

universidades e à liberdade de expressão e de cátedra e informar a sociedade sobre o papel 291 

das universidades públicas, bem como sobre sua importância no desenvolvimento do país. 292 

O Professor Cristiano Gurgel Bickel convidou os Conselheiros para assistirem, no Sesc 293 
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Palladium, às 21h dos dias 14 ou 15 de dezembro ou às 18h do dia 16, ao espetáculo Catuli 294 

Carmina, que dá sequência à última montagem do grupo, Carmina Burana, sob a direção 295 

geral do Professor Ernani de Castro Maletta, do Núcleo de Música Coral da UFMG, em 296 

celebração aos vinte anos de atividades do Núcleo, projeto de extensão criado em 1998. 297 

Em seguida, fez apelo em favor da garantia da continuidade da atuação do Núcleo de 298 

Música Coral da UFMG, uma vez que, por equívoco administrativo, foi perdido o prazo 299 

para concorrer às bolsas oferecidas no Edital de Fomento de Bolsas para Programas e 300 

Projetos de Extensão (Pbext) 2019, publicado pela Pró-Reitoria de Extensão da UFMG. A 301 

Sr.a Presidente colocou-se à disposição para buscar contornar a dificuldade. O Professor 302 

Maurício Laguardia Campomori considerou consensual a expectativa de que, em futuro 303 

próximo, as universidades passarão por questionamentos relativos ao seu caráter público e 304 

gratuito e à sua eficiência e sugeriu esforço coletivo e proativo dos dirigentes das Unidades 305 

e da Administração Central da UFMG para o organizado encaminhamento à mídia de 306 

informações sobre a Universidade, com vistas a buscar que a sociedade conheça as 307 

atividades desenvolvidas pela UFMG, reconheça sua importância e tenha uma visão 308 

positiva da Instituição. A Sr.a Presidente observou que a comissão de assessoramento de 309 

comunicação está reestruturando o setor de comunicação da UFMG, sendo um dos 310 

objetivos dar maior visibilidade à produção da Universidade e informou que a ANDIFES 311 

está instalando uma comissão de comunicação, integrada por Reitores, especificamente 312 

para organizar estratégias de visibilidade que solucionem a demanda referida pelo 313 

Professor Maurício Laguardia Campomori. A Professora Heloísa Maria Moraes Moreira 314 

Penna, após observar que, em decorrência do término de seu mandato, participa de sua 315 

última reunião como representante da Faculdade de Letras no Conselho Universitário, 316 

apresentou suas despedidas aos Conselheiros, agradecendo a todos pela convivência e 317 

aprendizado. A Sr.a Presidente agradeceu à Professora Heloísa Penna pela participação e 318 

colaboração e desejou-lhe sucessos como nova integrante da Comissão Permanente de 319 

Pessoal Docente-CPPD. A Professora Leiliane Coelho André, como Presidente do 320 

Conselho de Curadores, prestou informações sobre a recomposição do referido Colegiado, 321 

com a recente eleição de três representações do corpo docente da Universidade, bem como 322 

dos representantes do Conselho Universitário ora eleitos, Professor Hugo Eduardo Araújo 323 

da Gama Cerqueira e Professora Graciela Inês Ravetti de Gomez, aos quais deu boas-324 

vindas. A seguir, não havendo outras manifestações, a Sr.a Presidente agradeceu a presença 325 

de todos e encerrou a sessão, da qual eu, Consuelo Dourado Dupin, Coordenadora da 326 

Secretaria dos Órgãos de Deliberação Superior, lavrei a presente ata, que assino. 327 
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