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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ENSINO, 

PESQUISA E EXTENSÃO REALIZADA EM 19 DE MARÇO DE 2019 (No 358) 

Aos dezenove dias do mês de março de dois mil e dezenove, às quatorze horas, reuniu-se 3 

na Sala das Sessões, no quarto andar do prédio da Reitoria, Cidade Universitária, mediante 4 

prévia convocação individual, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade 5 

Federal de Minas Gerais, sob a Presidência da Magnífica Reitora, Professora Sandra 6 

Regina Goulart Almeida, com a presença dos seguintes Conselheiros: Professores 7 

Alessandro Fernandes Moreira (Vice-Reitor); Benigna Maria de Oliveira (Pró-Reitora de 8 

Graduação); Fábio Alves da Silva Júnior (Pró-Reitor de Pós-Graduação); Mário Fernando 9 

Montenegro Campos (Pró-Reitor de Pesquisa); Cláudia Andréa Mayorga Borges (Pró-10 

Reitora de Extensão); Rogério Palhares Zschaber de Araújo, pela Escola de Arquitetura; 11 

Leidivan Almeida Frazão (suplente), pelo Instituto de Ciências Agrárias; Glória Regina 12 

Franco (suplente), pelo Instituto de Ciências Biológicas; Seme Gebara Neto, pelo Instituto 13 

de Ciências Exatas; Célia da Consolação Dias, pela Escola de Ciência da Informação; 14 

Roberto Luiz Silva, pela Faculdade de Direito; Ana Maria Rabelo Gomes, pela Faculdade 15 

de Educação; Adriana de França Drummond, pela Escola de Educação Física, Fisioterapia 16 

e Terapia Ocupacional; Herman Sander Mansur, pela Escola de Engenharia; Rachel 17 

Oliveira Castilho, pela Faculdade de Farmácia; Thaís Porlan de Oliveira, pela Faculdade de 18 

Filosofia e Ciências Humanas; Fábio Tozi (suplente), pelo Instituto de Geociências; 19 

Ricardo Augusto de Souza, pela Faculdade de Letras; Paulo Márcio Campos de Oliveira, 20 

pela Faculdade de Medicina; Glaura Lucas, pela Faculdade de Música; Andrey Pereira 21 

Lage, pela Escola de Veterinária; Yaska Fernanda de Lima Campos, Renato Antônio Celso 22 

Ferreira e Andréa Rodrigues Motta, pela representação dos Coordenadores de Colegiados 23 

de Cursos de Graduação; Adriana Maria Valladão Novais Van Petten, Ricardo Toshio 24 

Fujiwara e Andrés Zarankin, pela representação dos Coordenadores de Colegiados de 25 

Cursos de Pós-Graduação; Matheus Anchieta Ramirez, Júlia Maria de Andrade e 26 

Lussandra Martins Gianasi, pela representação dos Coordenadores de Extensão; Sabrina 27 

Sedlmayer Pinto e Jussara Marques de Almeida Gonçalves, pela representação dos 28 

Coordenadores de Grupos de Pesquisa; Tânia Aretuza Ambrizi Gebara, pela Escola de 29 

Educação Básica e Profissional; e Fabiana Maria Kakehasi (suplente), pelo Hospital das 30 

Clínicas. Justificaram sua ausência à sessão os Conselheiros Maria Goreti Boaventura e 31 

Valéria Gama Fully Bressan, tendo também deixado de comparecer os Conselheiros Célia 32 

Regina Moreira Lanza e Marco Aurélio Romano Silva. Encontram-se vagas a 33 

representação da Escola de Enfermagem e as oito representações do corpo discente. 34 

Participaram da sessão, com a anuência do Plenário, como convidados, com direito a voz, 35 

mas não a voto, os Universitários Gabriel Lopo Silva Ramos e Vítor Vaz Moreira. 36 

Havendo quorum regulamentar, a Sr.ª Presidente cumprimentou os Conselheiros e declarou 37 

abertos os trabalhos. EXPEDIENTE - Comunicação - A Sr.a Presidente comunicou que a 38 

Congregação da Faculdade de Direito, na reunião realizada no dia 22 de novembro de 39 
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2018, elegeu, como representantes da Unidade no CEPE, os Professores Roberto Luiz 40 

Silva (efetivo) e Lucas Carlos Lima (suplente), para cumprimento de mandato a partir de 41 

25 de fevereiro de 2019. A seguir, após informar que os citados representantes atuarão na 42 

Câmara de Pós-Graduação, conforme definido pelo CEPE na reunião de 7 de agosto de 43 

2018, deu-lhes boas-vindas. Ata - A Sr.a Presidente informou que foi encaminhada aos 44 

Conselheiros a ata da reunião do Colegiado realizada em 6 de dezembro de 2018 (no 355) e 45 

submeteu-a a apreciação. Não havendo manifestações, após obter a aquiescência do 46 

Plenário, colocou em votação o documento, que foi aprovado, apurando-se cinco 47 

abstenções. Informe - A Sr.ª Presidente informou que foram encaminhados aos 48 

Conselheiros, para conhecimento, os seguintes documentos: a) Relatório de atividades de 49 

2018 dos centros de estudos regionais da Diretoria de Relações Internacionais (DRI), em 50 

atendimento à Resolução no 15/2018 do CEPE, que aprova o regulamento de 51 

funcionamento da DRI; b) Síntese das atividades da SODS em 2018; c) Cronograma de 52 

reuniões dos Colegiados Superiores para o primeiro semestre de 2019. ORDEM DO DIA 53 

- 1 Edital de procedimentos para preenchimento das vagas por chamadas a partir da 54 

Lista de Espera da Primeira Edição do Sisu 2019, complementar ao Edital do 55 

processo seletivo para acesso dos candidatos selecionados pelo Sisu aos cursos 56 

presenciais de graduação da UFMG em 2019 (aprovação ad referendum) - A 57 

Sr.ª Presidente informou que foi distribuído aos Conselheiros o referido Edital 58 

(ANEXO A) e justificou sua decisão de aprová-lo, em 13 de dezembro de 2018, ad 59 

referendum do CEPE, uma vez que a última reunião do Colegiado foi realizada em 6 de 60 

dezembro de 2018 e as inscrições definidas pelo Edital do Sisu 2019 haviam sido previstas 61 

para o período de 22 a 25 de janeiro de 2019. A seguir, passou a palavra à Pró-Reitora de 62 

Graduação, Professora Benigna Maria de Oliveira, a qual informou que, em relação aos 63 

Editais dos anos anteriores, houve a inserção da obrigatoriedade de o candidato, para ter 64 

seu nome na Lista de Espera, manifestar no Sistema Sisu seu interesse na vaga, durante o 65 

período especificado no Edital do Processo Seletivo do Sisu - Primeira Edição de 2019. 66 

Ressaltou que a referida alteração foi considerada benéfica, pelo fato de terem sido 67 

preenchidas, no primeiro semestre de 2018, durante o primeiro registro presencial, 71,79% 68 

das vagas ofertadas pela UFMG, ao passo que, em 2019, houve o preenchimento na 69 

primeira chamada de 85,81%, o que representa um aumento de 14% da ocupação de vagas. 70 

Destacou que, em 2018, 95,9% das vagas foram preenchidas na quinta chamada dos 71 

classificados em lista de espera, sendo que, este ano, na quarta chamada, já houve o 72 

preenchimento de 95,3%, estando prevista para 20 de março de 2019 a realização da quinta 73 

chamada. Não havendo manifestações, a Sr.ª Presidente, com a anuência do Plenário, 74 

colocou em votação a referida aprovação ad referendum, que foi homologada por 75 

unanimidade. 2 Indicação, pela Reitora, ouvido o CEPE, de servidores docentes para a 76 

Presidência e a Vice-Presidência da Comissão Permanente de Pessoal Docente 77 

(CPPD) - A Sr.ª Presidente informou que foram distribuídos aos Conselheiros o Ofício 78 

no 150/2019 do Gabinete da Reitora (ANEXO B), o Ofício no 10/2019 da CPPD (ANEXO 79 
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C), bem como a Resolução no 08/2016 do Conselho Universitário (ANEXO D), de 31 de 80 

maio de 2016, a qual estabelece a constituição e as atribuições da CPPD e prevê a 81 

indicação, pelo Reitor, do Presidente e do Vice-Presidente do Órgão, ouvidos os membros 82 

eleitos da CPPD e o CEPE. A seguir, informou que foram indicadas para os referidos 83 

cargos, respectivamente, as Professoras Juliana Torres de Miranda e Ana Lydia Reis de 84 

Castro e Silva e consultou o Plenário sobre suas indicações. Não havendo objeções, a 85 

Sr.a Presidente confirmou suas indicações e, a seguir, solicitou a autorização do Plenário 86 

para convidar as referidas docentes para participarem da reunião e prestarem 87 

esclarecimentos, caso necessários. Havendo anuência do Plenário, passaram as referidas 88 

docentes a participar da reunião. A seguir, a Sr.a Presidente informou o recebimento de 89 

pedido formulado pelo Diretório Central dos Estudantes (DCE) para que discentes 90 

indicados pela Entidade participem da sessão e consultou os Conselheiros sobre a 91 

possibilidade de convidá-los para participarem, com direito a voz, mas não a voto, uma vez 92 

que a atual Diretoria do DCE ainda não apresentou ao Reitorado o registro civil em 93 

cartório da ata de sua posse, condição regimental obrigatória para a indicação de 94 

representantes estudantis para atuarem no CEPE. Houve anuência do Plenário, passando a 95 

participar da reunião, como convidados, os Universitários nomeados no rol de presentes. 96 

3 Indicação, pela Reitora, ouvido o CEPE, de nomes para composição do Comitê de 97 

Coordenação do Centro de Estudos Norte-Americanos (CENA) da UFMG - A 98 

Sr.ª Presidente informou terem sido disponibilizados aos Conselheiros o Ofício 99 

no 114/2019 do Gabinete da Reitora (ANEXO E); o link para acesso ao Curriculum Vitae, 100 

registrado na Plataforma Lattes do CNPq, de cada um dos docentes indicados; e a 101 

Resolução no 17/2018 do CEPE (ANEXO F), de 9 de outubro de 2018, que criou o CENA 102 

e segundo a qual o Centro será coordenado por um Comitê de Coordenação, constituído 103 

por cinco membros indicados pela Reitora, ouvidos o CEPE e as Congregações das 104 

Unidades, sendo um deles o Presidente desse Comitê. A seguir, submeteu à consideração 105 

do Plenário os seguintes docentes indicados para compor o referido Comitê: Professores 106 

Aristóteles Góes Neto, do Instituto de Ciências Biológicas, como Presidente; Bruno 107 

Pinheiro Wanderley Reis, da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas; Carlos Henrique 108 

Borlido Haddad, da Faculdade de Direito; Mariana de Lima e Muniz, da Escola de Belas-109 

Artes; e Ulysses de Barros Panisset, da Faculdade de Medicina. A Sr.ª Presidente consultou 110 

o Plenário sobre o conjunto de suas indicações e, não havendo objeção, considerou ouvido 111 

o CEPE. Foi gerada a Portaria no 071/2019 (ANEXO G). 4 Recurso contra decisão da 112 

Congregação do Instituto de Ciências Biológicas (ICB), relativo a avaliação de 113 

desempenho para fim de promoção para a Classe de Professor Associado, de 114 

interesse de Rodrigo Ribeiro Resende (Processo original no 23072.020666/2018-73 e 115 

Processo de recurso no 23072.037569/2018-10) - A Sr.ª Presidente informou que foi 116 

distribuído aos Conselheiros o Parecer da Relatora (ANEXO H), Professora Adriana Maria 117 

Valladão Novais van Petten, a quem passou a palavra para apresentação do assunto. Após 118 

esclarecimentos e discussão sobre a matéria, a Sr.ª Presidente, com a anuência do Plenário, 119 
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colocou em votação o Parecer da Relatora, com voto favorável ao deferimento do recurso 120 

contra decisão da Congregação do ICB, devendo o docente ser submetido a nova 121 

avaliação, por outra Comissão Avaliadora, tendo como base a regulamentação pertinente, 122 

a qual preconiza que a avaliação de desempenho para fim de promoção seja baseada nas 123 

atividades já realizadas pelo interessado, tendo como objetivo verificar se atingiu o perfil 124 

de Professor Associado. O documento foi aprovado, registrando-se três abstenções, 125 

relativas aos Conselheiros Glória Regina Franco, Ricardo Toshio Fujiwara e Andrey 126 

Pereira Lage. O CEPE decidiu ainda determinar que: 1) seja constituída nova Comissão 127 

Avaliadora para proceder à avaliação do referido docente, integrada por membros 128 

diferentes dos da primeira Comissão; 2) seja avaliada a trajetória acadêmica do docente, ou 129 

seja, as atividades desenvolvidas no período avaliado e não sua capacidade laborativa para 130 

o futuro; 3) seja considerada, no processo de avaliação, a situação física e psicológica 131 

vivida pelo docente, bem como sua situação atual; 4) sejam respeitados os critérios de 132 

avaliação estabelecidos na Resolução Complementar no 04/2014 do Conselho 133 

Universitário, de 9 de setembro de 2014, considerando-se a possibilidade de diferentes 134 

formatos de avaliação, em substituição ao(s) previsto(s) no art. 29 da citada Resolução. 135 

5 Recurso contra decisão da Câmara de Graduação, referente a pedido de reinclusão 136 

administrativa no Curso de Engenharia Civil, de interesse de Houeha Mahouena Mosel 137 

Djoudjo, estudante do Convênio PEC-G (Processo no 23072.019694/2018-48) - A 138 

Sr.a Presidente, após informar que foi distribuído aos Conselheiros o Parecer do Relator, 139 

Professor Matheus Anchieta Ramirez (ANEXO I), passou-lhe a palavra para apresentação 140 

da matéria. Após esclarecimentos e discussão em Plenário, a Sr.ª Presidente, com a 141 

anuência dos Conselheiros, colocou em votação o Parecer do Relator, cujo voto é favorável 142 

ao deferimento do pedido do interessado de reinclusão administrativa no Curso de 143 

Engenharia Civil. O documento foi rejeitado, tendo sido apurados na votação vinte e um 144 

votos contrários e uma abstenção. 6 Proposta de alocação de vagas da Carreira de 145 

Magistério Superior, baseada na análise das dimensões básica e qualitativa dos 146 

Departamentos / Unidades - A Sr.ª Presidente, após informar que foram distribuídos aos 147 

Conselheiros o Ofício no 14/2019 da CPPD (ANEXO J) e a proposta de alocação de vagas 148 

(ANEXO K), passou a palavra à Presidente da CPPD, Professora Juliana Torres de 149 

Miranda, que, com o auxílio de projeção em tela (ANEXO L), apresentou a matéria ao 150 

Plenário. Após esclarecimentos e considerações, a Sr.ª Presidente, com anuência dos 151 

Conselheiros, submeteu a votação a proposta, formulada pela CPPD, de alocação de vinte e 152 

duas vagas da Carreira de Magistério Superior. Houve aprovação unânime. 7 Chamada 153 

Interna no 001/2018, de 16 de fevereiro de 2018, para o Programa Professor Visitante 154 

do Magistério Superior da UFMG (2ª etapa) - A Sr.ª Presidente informou terem sido 155 

distribuídos aos Conselheiros o Ofício no 15/2019 da CPPD (ANEXO M), a relação de 156 

Editais de Professor Visitante publicados (ANEXO N) e a Chamada Interna UFMG 157 

no 001/2018 (ANEXO O). Observou que cabe ao CEPE designar a Comissão, prevista no 158 

item 11.1 da Chamada Interna no 001/2018, responsável pelo enquadramento de cada 159 
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candidato selecionado, para fins de equivalência da remuneração. A seguir, passou a 160 

palavra à Professora Juliana Torres de Miranda, que expôs o assunto e apresentou aos 161 

Conselheiros as seguintes propostas de delegação de competência, pelo CEPE, às Câmaras 162 

Acadêmicas que o compõem: a) de indicar um representante, dentre seus membros, para 163 

constituir a Comissão prevista no item 11.1 da Chamada Interna; b) de aprovar o resultado 164 

final do processo seletivo referente ao mencionado Programa, em cumprimento ao previsto 165 

no item 8.5 da Chamada Interna no 001/2018; 3) de aprovar os projetos vinculados à 166 

respectiva área de atuação da Câmara, em consonância com o disposto nos itens 4.2, 4.3 e 167 

4.4 da Chamada Interna. A Sr.ª Presidente submeteu o assunto à consideração do Plenário 168 

e, não havendo manifestações, colocou em votação o conjunto das propostas, que foi 169 

aprovado por unanimidade. Foi gerado o documento da Decisão tomada (ANEXO P). 170 

PALAVRA LIVRE - A Sr.ª Presidente informou que será encaminhada aos Conselheiros, 171 

para conhecimento e ampla divulgação, a nota de manifestação em defesa da Fundação de 172 

Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG) emitida no dia 8 de março, em 173 

reunião realizada na UFMG com os Reitores e representantes das Instituições Públicas de 174 

Ensino Superior de Minas Gerais, integrantes do Fórum de Instituições Públicas do Estado 175 

de Minas Gerais (FORIPES), o Reitor da PUC Minas e dirigentes das entidades científicas: 176 

Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), Sociedade Brasileira para o Desenvolvimento da 177 

Ciência (SBPC) e Academia Brasileira de Ciência (ABC). Esclareceu que a referida nota 178 

(ANEXO Q) foi emitida em virtude dos cortes orçamentários impostos à FAPEMIG, os 179 

quais afetam as instituições de ensino e a vida de pesquisadores e estudantes, 180 

comprometendo o financiamento de pesquisas e bolsas e anos de desenvolvimento 181 

científico, social e econômico. Informou que no dia 3 de abril de 2019 haverá uma 182 

audiência pública na Assembleia de Minas Gerais para apresentar a situação da FAPEMIG 183 

e demonstrar a importância do investimento em educação, ciência e tecnologia para o 184 

Estado de Minas Gerais. O Universitário Gabriel Lopo Silva Ramos externou preocupação 185 

do corpo discente com as Normas Gerais de Graduação, aprovadas pelo CEPE em 2018, 186 

principalmente no que se refere a questões relacionadas ao desligamento discente da 187 

Universidade, e ponderou favoravelmente à promoção de encontros com a finalidade de 188 

debater as novas Normas. A Professora Benigna Maria de Oliveira, após observar que a 189 

Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) tem envidado esforços e está à disposição para 190 

prestar esclarecimentos e orientações à comunidade universitária, em especial ao corpo 191 

discente, sobre as novas Normas Gerais de Graduação, bem como para organizar eventos 192 

com tal finalidade, mencionou que foi publicada matéria no Boletim Informativo da 193 

UFMG no 2049, de 11 de março de 2019, que disponibiliza link para acesso a infográfico 194 

que destaca aspectos da mudança, e informou que a PROGRAD está elaborando 195 

documento com perguntas e respostas - Frequently Asked Questions (FAQ) - que será 196 

oportunamente disponibilizado no endereço eletrônico https://ufmg.br/vida-academica. O 197 

Universitário Vitor Vaz Moreira, após observar que a última gestão do DCE participou do 198 

longo processo de discussão e construção das atuais Normas Gerais de Graduação, 199 
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destacou ser natural que, com a recente entrada em vigor do novo texto, surjam dúvidas e 200 

questionamentos que demandam esclarecimentos e comentou que fez palestra na recepção 201 

aos calouros de 2019 da Escola de Engenharia sobre a nova regulamentação. O Professor 202 

Seme Gebara Neto ponderou favoravelmente a abertura das salas de aulas dos Centros de 203 

Atividades Didáticas (CADs), de forma a evitar que o ruído causado pelo acúmulo de 204 

pessoas nos corredores perturbe as aulas em curso. A Sr.a Presidente informou que o 205 

Reitorado está estudando a melhor maneira de resolver a situação dos CADs, com foco 206 

principal na segurança, proteção e adequação dos espaços físicos, e orientou que sejam 207 

apresentadas ao Gabinete da Reitora quaisquer questões, demandas e sugestões 208 

relacionadas ao funcionamento dos CADs. A Professora Cláudia Andréa Mayorga Borges 209 

informou que, após o rompimento da barragem, na Mina do Córrego do Feijão em 210 

Brumadinho, de rejeitos da mineradora Vale, ocorrido em 25 de janeiro de 2019, a 211 

Universidade retomou o Programa Participa UFMG, que tem buscado articular e fomentar 212 

ações de ensino, pesquisa e extensão relacionadas ao desastre. Esclareceu tratar-se de 213 

trabalho interdisciplinar, durante o qual a Universidade já realizou oito eventos, que 214 

abrangeram distintas áreas, visitas ao território atingido, em um movimento 215 

interinstitucional, em diálogo com a Academia Brasileira de Ciência (ABC), a Sociedade 216 

Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) e o Fórum de Pró-Reitores de Extensão. 217 

Acrescentou que informações sobre as ações do Programa Participa UFMG têm sido 218 

divulgadas no portal da UFMG, na Internet. A seguir, formulou convite a todos para se 219 

envolverem e colaborarem e também para participarem, no dia 7 de abril, do primeiro 220 

Domingo no Campus de 2019. O Universitário Gabriel Lopo Silva Ramos teceu 221 

comentários sobre a situação das filas dos Restaurantes Universitários Setoriais I e II. O 222 

Vice-Reitor, Professor Alessandro Fernandes Moreira, pediu que estas e outras questões 223 

similares sejam apresentadas diretamente ao Reitorado, para análise e definição das 224 

medidas cabíveis. A seguir, não havendo outras manifestações, a Sr.a Presidente agradeceu 225 

a todos pela presença e encerrou a sessão, da qual eu, Consuelo Dourado Dupin, 226 

Coordenadora da Secretaria dos Órgãos de Deliberação Superior, lavrei a presente ata, que 227 

assino. 228 
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