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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO 
REALIZADA EM 26 DE MARÇO DE 2019 

Aos vinte e seis 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 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); Cristiano Gurgel Bickel (Diretor) e Márcia Almada (representante), 8 
pela Escola de Belas-Artes; Leonardo David Tuffi Santos (Diretor) e Maximiliano Soares 9 
Pinto (representante), pelo Instituto de Ciências Agrárias; Elida Mara Leite Rabelo (Vice-10 
Diretora), pelo Instituto de Ciências Biológicas; Hugo Eduardo Araujo da Gama Cerqueira 11 
(Diretor) e Frederico Gonzaga Jayme Júnior (representante), pela Faculdade de Ciências 12 
Econômicas; Francisco Dutenhefner (Diretor pro tempre) e Bernardo Nunes Borges de 13 
Lima (representante suplente), pelo Instituto de Ciências Exatas; Terezinha de Fátima 14 
Carvalho de Souza (Diretora) e Elisângela Cristina Aganette (representante), pela Escola 15 
de Ciência da Informação; Hermes Vilchez Guerrero (Diretor) e Alexandre Travessoni 16 
Gomes Trivisonno (representante), pela Faculdade de Direito; Daisy Moreira Cunha 17 
(Diretora) e Maria Isabel Antunes Rocha (representante), pela Faculdade de Educação; 18 
Gustavo Pereira Côrtes (Diretor) e Ana Cláudia Porfírio Couto (representante), pela Escola 19 
de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional; Sônia Maria Soares (Diretora) e 20 
Ana Lúcia de Mattia (representante), pela Escola de Enfermagem; Cícero Murta Diniz 21 
Starling (Diretor) e Danilo Amaral (representante), pela Escola de Engenharia; Micheline 22 
Rosa Silveira (Vice-Diretora) e Ana Paula Salles Moura Fernandes (representante), pela 23 
Faculdade de Farmácia; Bruno Pinheiro Wanderley Reis (Vice-Diretor), pela Faculdade de 24 
Filosofia e Ciências Humanas; Vilma Lúcia Macagnan Carvalho (Diretora) e Luiz 25 
Guilherme Knauer (representante), pelo Instituto de Geociências; Graciela Inés Ravetti de 26 
Gómez (Diretora), pela Faculdade de Letras; Humberto José Alves (Diretor) e Manoel 27 
Otávio da Costa Rocha (representante), pela Faculdade de Medicina; Renato Tocantins 28 
Sampaio (Diretor), pela Escola de Música; Henrique Pretti (Diretor) e Allyson Nogueira 29 
Moreira (representante), pela Faculdade de Odontologia; Zélia Inês Portela Lobato 30 
(Diretora) e Ronald Kennedy Luz (representante), pela Escola de Veterinária; Andréa 31 
Maria Silveira (Diretora), pelo Hospital das Clínicas; Tânia Margarida Lima Costa (Vice-32 
Diretora), pela Escola de Educação Básica e Profissional; José Luiz Borges Horta, pela 33 
representação do corpo docente da área de Humanidades; Élder Antônio Sousa e Paiva, 34 
pela representação do corpo docente da área de Ciências da Vida; Glaura Goulart Silva, 35 
pela representação do corpo docente da área de Ciências da Natureza; Servidores Cristina 36 
del Papa, Kayla Veruska Lopes da Silva (suplente), Cleomar Poletto, Swraide Salgado 37 
Agripino e Gislaine Cardoso de Santana (suplente), pela representação do corpo técnico-38 
administrativo em educação. Justificaram sua ausência à sessão os Conselheiros Maurício 39 
José Laguardia Campomori, Eduardo Viana Vargas, Rejani Aparecida de Andrade Silva e 40 
Helder de Castro Bernardes Barbosa, tendo também deixado de comparecer os 41 
Conselheiros Paulina Maria Maia Barbosa, Heloísa Maria Moraes Moreira Penna e 42 
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Rogério Vasconcelos Barbosa. Encontram-se vagas a representação da Escola de 43 
Arquitetura e as dez representações do corpo discente. Participaram da sessão, com a 44 
anuência do Plenário, como convidados, com direito a voz, mas não a voto, os 45 
Universitários Anna Carolina Leal, Gabriel Lopo Silva Ramos, Gabrielle Moraes Lopes da 46 
Silva, Mariana Gonçalves de Souza, Natália Gabriela Silva Pinheiro e Otávio Balbino de 47 
Castro. Havendo quorum regulamentar, a Sr.a Presidente, após cumprimentar os 48 
Conselheiros, declarou abertos os trabalhos. Ata - A Sr.a Presidente, após informar que foi 49 
distribuída aos Conselheiros a ata da reunião do Colegiado realizada no dia 26 de fevereiro 50 
de 2019, submeteu-a a discussão e, não havendo manifestações, após obter a anuência do 51 
Plenário, colocou em votação o documento, que foi aprovado, apurando-se uma abstenção. 52 
Informe - A Sr.a Presidente consultou os Conselheiros sobre a possibilidade de convidar 53 
os discentes indicados pelo Diretório Central dos Estudantes (DCE) para participarem da 54 
presente reunião, com direito a voz, mas não a voto, uma vez que a atual Diretoria da 55 
Entidade ainda não apresentou ao Reitorado o registro civil em cartório da ata de sua 56 
posse, condição regimental obrigatória para a indicação de representantes estudantis para 57 
atuarem no Conselho Universitário. Houve anuência do Plenário, passando a participar da 58 
reunião, como convidados, os Universitários nomeados no rol dos presentes, os quais 59 
foram saudados pela Sr.a Presidente. ORDEM DO DIA - 1 Autorização à Reitora para 60 
afastamento do país no período de 9 a 12 de março de 2019 (Aprovação ad referendum) 61 
- A Sr.a Presidente passou a palavra ao Vice-Reitor, Professor Alessandro Fernandes 62 
Moreira, que informou ter sido distribuído aos Conselheiros o Ofício no 0122/2019 do 63 
Gabinete da Reitora, de 14 de fevereiro de 2019 (ANEXO A), mediante o qual a Reitora 64 
pede a autorização do Conselho Universitário para se afastar do país, no período de 9 a 12 65 
de março de 2019, com a finalidade de participar, em Lisboa/Portugal, da reunião ordinária 66 
do Conselho de Administração da Associação das Universidades de Língua 67 
Portuguesa (AULP). A Sr.a Presidente, após observar que a UFMG é Vice-Presidente da 68 
AULP, fez breve relato sobre sua participação na reunião do Conselho Diretor da Entidade, 69 
responsável pela organização do XXIX Encontro da AULP, com o tema “Arte e Cultura na 70 
Identidade dos Povos”, a realizar-se de 3 a 5 de julho de 2019, em Lisboa. O Vice-Reitor, 71 
Professor Alessandro Fernandes Moreira, submeteu o assunto à apreciação do Plenário e, 72 
em seguida, não havendo manifestações, colocou em votação sua aprovação, a qual foi 73 
homologada por unanimidade. A seguir, a Sr.a Presidente, após observar que o item 2 da 74 
pauta diz respeito à Prestação de Contas do atual Reitorado relativa ao exercício de 2018, 75 
pediu a colaboração do Primeiro Decano do Colegiado, Professor Manoel Otávio da Costa 76 
Rocha, para assumir a Presidência da Mesa e conduzir a apreciação da matéria pelo 77 
Plenário. Deixou, em seguida, o recinto, juntamente com o Vice-Reitor, Professor 78 
Alessandro Fernandes Moreira. O Decano do Colegiado, Professor Manoel Otávio da 79 
Costa Rocha, no exercício da Presidência, após cumprimentar os presentes, solicitou, por 80 
sua vez, a colaboração da Segunda Decana, Professora Sônia Maria Soares, que passou a 81 
compor a Mesa. 2 Prestação de Contas da Reitora - Exercício 2018 - Regime de 82 
urgência - O Sr. Presidente, após observar que, segundo o inciso XV do art. 13 do Estatuto 83 
da UFMG, compete ao Conselho Universitário julgar as contas da gestão do Reitor, após 84 
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pronunciamento do Conselho de Curadores, informou que foi distribuído aos Conselheiros 85 
o Parecer no 01/2019 do Conselho de Curadores da UFMG (ANEXO B), elaborado pela 86 
Contadora e Professora Fátima Maria Penido Drumond Coelho, representante do Conselho 87 
Regional de Contabilidade de Minas Gerais no Conselho de Curadores, bem como o 88 
Parecer no 01/2019 da Comissão de Orçamento e Contas (ANEXO C), preparado pelo 89 
Professor Hugo Eduardo Araujo da Gama Cerqueira. Informou ainda que a documentação 90 
completa da Prestação de Contas da Reitora ficou à disposição dos Conselheiros, para 91 
consulta, na Secretaria dos Órgãos de Deliberação Superior, até o momento da reunião, 92 
continuando disponível na Mesa da Presidência. Observou que a Relatora da matéria, 93 
representante do Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais no Conselho de 94 
Curadores da UFMG, Contadora e Professora Fátima Maria Penido Drumond, foi 95 
solicitada pelos demais membros do referido Colegiado para expor ao Conselho 96 
Universitário o Parecer no 01/2019, razão pela qual pediu a autorização dos Conselheiros 97 
para convidá-la a participar da sessão durante a discussão deste item da pauta. Não 98 
havendo objeções, passou a integrar a Mesa da Presidência a mencionada representante do 99 
Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais, a qual recebeu os cumprimentos do 100 
Sr. Presidente, que a parabenizou por ser a primeira mulher a representar como efetiva o 101 
Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais no Conselho de Curadores da 102 
UFMG. Em seguida, o Sr. Presidente informou que, como de praxe, encontram-se à 103 
disposição dos Conselheiros, para eventuais esclarecimentos, o Pró-Reitor de Planejamento 104 
e Desenvolvimento, Professor Maurício Freire Garcia, a Pró-Reitora Adjunta, Macilene 105 
Gonçalves de Lima, e o Diretor do Departamento de Contabilidade e Finanças da UFMG, 106 
Elízio Marcos dos Reis, bem como a Auditora-Geral da UFMG, Terezinha Vitória de 107 
Freitas Silva, e o Auditor-Geral Adjunto, Alfredo de Campos Souto, responsáveis pelo 108 
Relatório de Auditoria, além do Procurador-Chefe da Procuradoria Federal junto à UFMG, 109 
Doutor Henrique de Melo Secco, os quais, após a anuência do Plenário, passaram 110 
igualmente a participar da reunião. Em seguida, o Sr. Presidente passou a palavra à 111 
Relatora da matéria pelo Conselho de Curadores, Contadora e Professora Fátima Maria 112 
Penido Drumond Coelho, que, mediante projeção em tela, apresentou as linhas gerais de 113 
seu Parecer (ANEXO D). A seguir, o Professor Hugo Eduardo Araujo da Gama Cerqueira 114 
fez breve síntese histórica sobre a tramitação do processo anual de prestação de contas do 115 
Reitorado e apresentou aos Conselheiros o Parecer no 02/2019 da Comissão de Orçamento 116 
e Contas, destacando alguns aspectos. O Procurador-Chefe da Procuradoria Federal junto à 117 
UFMG, Dr. Henrique de Melo Secco, motivado por manifestação de Conselheiro, 118 
observou que não estão inseridas, no Relatório emitido pela Auditoria-Geral da UFMG 119 
sobre a Prestação de Contas da Reitora relativa ao exercício de 2018, informações sobre 120 
ações judiciais que envolvam a UFMG e explicou que a não inserção decorre da 121 
ponderação de que ações judiciais não podem ser consideradas como “contas” nem ser 122 
objeto de auditoria interna. Acrescentou que tais ponderações estão registradas no Ofício 123 
no 0003/2019/JUR/PFUFMG/PGF/AGU (ANEXO E), constante do Anexo XII do 124 
Relatório Técnico no 04/2019 da Auditoria-Geral da UFMG, que foi citado no Parecer 125 
no 01/2019 da Comissão de Orçamento e Contas. A seguir, não havendo manifestações, os 126 
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convidados receberam os agradecimentos do Sr. Presidente e se retiraram do Plenário. O 127 
Sr. Presidente, com a anuência dos Conselheiros, colocou em votação a Prestação de 128 
Contas da Reitora referente ao exercício de 2018, considerando os Pareceres no 01/2019 do 129 
Conselho de Curadores e no 01/2019 da Comissão de Orçamento e Contas, ambos 130 
favoráveis à sua aprovação. O Plenário aprovou, por unanimidade, a Prestação de Contas 131 
da Reitora - exercício 2018, tendo sido gerada a Resolução no 01/2019 (ANEXO F). Neste 132 
momento da sessão, a Magnífica Reitora, Professora Sandra Regina Goulart Almeida, após 133 
reassumir a Presidência do Colegiado, juntamente com o Vice-Reitor, Professor 134 
Alessandro Fernandes Moreira, agradeceu o Professor Manoel Otávio da Costa Rocha e a 135 
Professora Sônia Maria Soares pela colaboração, bem como aos membros do Conselho de 136 
Curadores e da Comissão de Orçamento e Contas. 3 Recomposição do Conselho 137 
Curador da Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa (FUNDEP) - A Sr.a Presidente 138 
observou que, segundo o art. 10 do Estatuto da FUNDEP, o Conselho Curador, órgão 139 
máximo de deliberação da Fundação, é composto por oito membros efetivos, entre os quais 140 
um representante do corpo discente da UFMG e um de entidades científicas, empresarias 141 
ou profissionais, sem vínculo com a Universidade, além de três membros suplentes, todos 142 
de livre indicação da Reitora, para aprovação do Conselho Universitário, com mandato de 143 
dois anos. Informou que foi distribuído aos Conselheiros o Ofício no 0159/2019 do 144 
Gabinete da Reitora, de 28 de fevereiro de 2019 (ANEXO G), mediante o qual faz 145 
indicação, como membros titulares, para o referido Conselho Curador, do Pesquisador 146 
Carlos Malamut (recondução), Pesquisador Titular da Comissão Nacional de Energia 147 
Nuclear, e do Universitário Mayk Alves de Andrade, do Curso de Bacharelado em Física 148 
da UFMG. A Sr.a Presidente comentou que foi disponibilizado a todos o curriculum vitae 149 
de cada um dos indicados, bem como o Estatuto da FUNDEP. A seguir, não havendo 150 
manifestações, colocou em votação o conjunto das indicações, que foi aprovado por 151 
unanimidade pelo Plenário. 4 Redistribuição do cargo de Professor da Carreira de 152 
Magistério Superior, ocupado pelo servidor docente Felipe Gomes da Silva, da 153 
Universidade Federal de Mato Grosso para o Instituto de Ciências Agrárias da 154 
UFMG (Processo no 23072.043403/2018-32) - A Sr.a Presidente informou que foi 155 
distribuído aos Conselheiros o Parecer no 01/2019 da Comissão de Legislação (ANEXO H) 156 
e, a seguir, passou a palavra ao Relator da matéria, Professor Cícero Murta Diniz Starling, 157 
que apresentou o assunto ao Plenário. Não havendo manifestações, a Sr.a Presidente, após 158 
obter a anuência dos Conselheiros, submeteu a votação o Parecer no 01/2019 da Comissão 159 
de Legislação, favorável à aprovação da proposta de redistribuição do Professor Felipe 160 
Gomes da Silva, da Universidade Federal de Mato Grosso para o Instituto de Ciências 161 
Agrárias da UFMG, mediante a troca do código de vaga no 247171. O documento foi 162 
aprovado, apurando-se duas abstenções na votação. 5 Proposta de alteração de nome do 163 
Departamento de Biologia Geral (BIG) para Departamento de Genética, Ecologia e 164 
Evolução (GEE), de interesse do Instituto de Ciências Biológicas (ICB) (Processo 165 
no 23072.042519/2018-54) - Quorum de deliberação: maioria absoluta dos membros do 166 
Colegiado - A Sr.a Presidente informou que foi distribuído aos Conselheiros o Parecer 167 
no 02/2019 da Comissão de Legislação (ANEXO I) e passou a palavra ao Relator, 168 
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Professor Humberto José Alves, que expôs o assunto ao Plenário. A Vice-Diretora do ICB, 169 
Professora Elida Mara Leite Rabelo, após agradecer aos membros da Comissão de 170 
Legislação, em especial ao Relator da matéria, pelo Parecer exarado, destacou a 171 
importância da proposta de alteração do nome do Departamento de Biologia Geral, 172 
materializando o desejo antigo de seu corpo docente de adotar para o Departamento uma 173 
nomenclatura condizente com as atividades que desenvolve, a exemplo do que ocorre com 174 
a maioria dos departamentos de universidades nacionais e estrangeiras com atuação 175 
semelhante. A seguir, não havendo manifestações, a Sr.a Presidente, com a anuência dos 176 
Conselheiros, submeteu a votação o Parecer no 02/2019 da Comissão de Legislação, 177 
favorável à aprovação da proposta, de interesse do ICB, de alteração do nome do 178 
Departamento de Biologia Geral (BIG) para Departamento de Genética, Ecologia e 179 
Evolução (GEE). O documento foi aprovado por unanimidade, superando o voto favorável 180 
da maioria absoluta dos membros do Colegiado, que corresponde hoje a vinte e sete. Foi 181 
gerada a Resolução Complementar no 01/2019 (ANEXO J). 6 Proposta, de interesse da 182 
Faculdade de Odontologia, de desmembramento do Departamento de 183 
Odontopediatria e Ortodontia (OPO), com migração da área de Ortodontia para o 184 
Departamento de Odontologia Restauradora (ODR) e alteração do nome do 185 
Departamento de Odontopediatria e Ortodontia para Departamento de Saúde Bucal 186 
da Criança e do Adolescente (SCA) (Processo no 23072.031271/2018-04) - Quorum de 187 
deliberação: maioria absoluta dos membros do Colegiado - A Sr.a Presidente informou 188 
que foi distribuído aos Conselheiros o Parecer no 03/2019 da Comissão de Legislação 189 
(ANEXO K), elaborado pela Professora Zélia Inês Portela Lobato, a quem passou a 190 
palavra para apresentação do assunto ao Plenário. O Diretor da Faculdade de Odontologia, 191 
Professor Henrique Pretti, parabenizou a Comissão de Legislação, especialmente a 192 
Relatora, pela clareza do Parecer e destacou que o processo de construção e de tramitação 193 
da proposta ocorreu de forma tranquila no âmbito da Unidade. A seguir, não havendo 194 
manifestações, a Sr.a Presidente, após obter a aquiescência do Plenário, colocou em 195 
votação o Parecer no 03/2019 da Comissão de Legislação, favorável à aprovação da 196 
proposta de desmembramento do Departamento de Odontopediatria e Ortodontia (OPO) da 197 
Faculdade de Odontologia, com migração da área de Ortodontia e respectivos docentes 198 
para o Departamento de Odontologia Restauradora (ODR) e com alteração do nome do 199 
Departamento de Odontopediatria e Ortodontia (OPO) para Departamento de Saúde Bucal 200 
da Criança e do Adolescente (SCA). O documento foi aprovado por unanimidade, 201 
superando o voto favorável da maioria absoluta dos membros do Colegiado, que 202 
corresponde hoje a vinte e sete. Foi gerada a Resolução Complementar no 02/2019 203 
(ANEXO L). PALAVRA LIVRE - O Universitário Gabriel Lopo Silva Ramos, após 204 
observar que, no atual momento político, no qual o país enfrenta dificuldades de toda 205 
ordem, o DCE tem feito grande esforço para, a despeito da existência de divergências, 206 
unificar os três segmentos da comunidade universitária em defesa de pautas comuns, 207 
informou que o DCE produziu camiseta com os dizeres “Universidade pública, gratuita, 208 
democrática, inclusiva”, com a qual presenteia simbolicamente todos os membros da 209 
comunidade da UFMG na pessoa da Reitora, Professora Sandra Regina Goulart Almeida, e 210 
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do Vice-Reitor, Professor Alessandro Fernandes Moreira. A Universitária Anna Carolina 211 
Leal acrescentou que o DCE, mesmo com as diferenças e sem inviabilizar as pautas 212 
específicas do corpo discente, com a entrega das camisetas à Reitora e ao Vice-Reitor, 213 
presta-lhes uma homenagem, em reconhecimento ao esforço do Reitorado para manter 214 
diálogo em prol da superação dos desafios impostos à Universidade. A seguir, as camisetas 215 
foram entregues pelos discentes, sob aplausos do Plenário, à Reitora e ao Vice-Reitor, que 216 
agradeceram e destacaram que todos devem sentir-se homenageados. O Professor 217 
Frederico Gonzaga Jayme Júnior, em nome do Centro de Desenvolvimento e Planejamento 218 
Regional (CEDEPLAR), Órgão Complementar da Faculdade de Ciências Econômicas, 219 
formulou convite a todos para participarem do XVIII Seminário de Diamantina, a realizar-220 
se no período de 19 a 23 de agosto de 2019, no Instituto Casa da Glória, em Diamantina, 221 
com o tema “A crise da Mineração e as perspectivas Econômicas, Sociais e Ambientais de 222 
Minas Gerais e Brasil”. O Professor José Luiz Borges Horta, após comentar que participa 223 
de sua última reunião do Conselho Universitário, em decorrência do término, em 17 de 224 
abril de 2019, de seu mandato como representante dos docentes da Área de Humanidades, 225 
formulou suas despedidas aos Conselheiros e expressou sua gratidão pelo convívio. A Sr.a 226 
Presidente agradeceu ao Professor José Luiz Borges Horta pela participação e contribuição 227 
ao Conselho Universitário e à UFMG e destacou sua dedicação à Instituição. A Servidora 228 
Técnica-Administrativa em Educação Cristina del Papa prestou as seguintes informações: 229 
a) os três segmentos que compõem a comunidade universitária estão unificados em defesa 230 
da Universidade e fazem parte da Frente Mineira em Defesa da Educação, que está sendo 231 
organizada em Belo Horizonte com a participação de vários outros segmentos da 232 
sociedade; b) há movimentações contrárias à destruição do sistema previdenciário, que 233 
ocorrerá em caso de aprovação do texto integral da Proposta de Emenda 234 
Constitucional (PEC) no 6/2019 de modificação do sistema de previdência social e 235 
estabelecimento de regras de transição. A seguir, propôs que a UFMG, em respeito aos 236 
direitos humanos e às pessoas, e suas respectivas famílias, que sofreram em decorrência da 237 
ditadura militar no Brasil, manifeste repúdio à ordem dada pelo Presidente da República ao 238 
Ministério da Defesa para que sejam feitas as “comemorações devidas”, no próximo dia 31 239 
de março, pelos 55 anos do golpe que deu início à referida ditadura, período dramático na 240 
história do país. A Sr.a Presidente observou que tanto o Conselho Universitário como o 241 
Reitorado têm emitido manifestações que reiteram os preceitos universais e valores 242 
fundamentais da democracia em favor do respeito aos direitos humanos e da liberdade de 243 
manifestação de pensamento. A seguir, a Sr.a Presidente informou que será encaminhada 244 
aos Conselheiros, para conhecimento, a Nota em defesa da Fundação de Amparo à 245 
Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG) produzida em 8 de março de 2019 em 246 
reunião realizada na UFMG, da qual participaram os Reitores e representantes das 247 
Instituições Públicas de Ensino Superior de Minas Gerais; os integrantes do Fórum de 248 
Instituições Públicas do Estado de Minas Gerais (FORIPES); o Reitor da Pontifícia 249 
Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas); e dirigentes da Fundação Oswaldo 250 
Cruz (FIOCRUZ), da Sociedade Brasileira para o Desenvolvimento da Ciência (SBPC) e 251 
da Academia Brasileira de Ciência (ABC). Esclareceu que a referida Nota (ANEXO M) foi 252 
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emitida em virtude dos cortes orçamentários impostos à FAPEMIG, os quais afetam as 253 
instituições de ensino e a vida de pesquisadores e estudantes, comprometendo o 254 
financiamento de pesquisas e bolsas, bem como anos de desenvolvimento científico, social 255 
e econômico. Destacou que a Nota também reivindica a revisão do art. 17 da Lei Estadual 256 
no 22.929, de 12 de janeiro de 2018, que estabelece que, dos recursos atribuídos à 257 
FAPEMIG, correspondentes, nos termos do art. 212 da Constituição do Estado, a, no 258 
mínimo, 1% da receita orçamentária corrente ordinária do Estado e por ela privativamente 259 
administrados, no mínimo 40% serão destinados ao financiamento de projetos 260 
desenvolvidos por instituições estaduais. Comunicou ainda que será realizada, às 261 
16h30min de 3 de abril de 2019, audiência pública na Assembleia Legislativa de Minas 262 
Gerais, com o intuito de demonstrar a importância da FAPEMIG e do investimento em 263 
educação, ciência e tecnologia para o Estado de Minas Gerais, com a finalidade de 264 
sensibilizar os parlamentares mineiros a buscarem reverter a atual situação. Acrescentou 265 
que, na mesma direção, a UFMG está organizando um café da manhã com parlamentares. 266 
A seguir, a Sr.a Presidente convidou a todos para participarem hoje, às 19 horas, no 267 
Auditório 104 do Centro de Atividades Didáticas de Ciências Humanas (CAD 2), do 268 
lançamento do ciclo de conferências e seminários denominado Tempos Presentes, cuja 269 
primeira palestra, a ser proferida pelo Professor João Antônio de Paula, da Faculdade de 270 
Ciências Econômicas (FACE), tem por tema A Universidade e os Desafios da Construção 271 
Democrática. Estendeu o convite para a segunda palestra, a realizar-se às 11 horas do dia 272 
11 de abril de 2019, no Auditório da Faculdade de Ciências Econômicas, oportunidade em 273 
que o Professor João Carlos Salles, Filósofo e Reitor da Universidade Federal da Bahia, 274 
discorrerá sobre as perspectivas de atuação da universidade pública, com o tema 275 
Universidade, Conhecimento e Democracia. O Professor Gustavo Pereira Côrtes 276 
manifestou a alegria da comunidade da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia 277 
Ocupacional, que, em 25 de março de 2019, realizou, nos seus cinquenta anos de sua 278 
fundação, a outorga do primeiro título de Professor Emérito da Unidade, em solenidade 279 
que homenageou o Professor Emerson Silami Garcia, em reconhecimento à relevância de 280 
seus serviços prestados ao magistério. A Sr.a Presidente comentou que foi uma bela 281 
cerimônia, muito representativa para a Unidade em reconhecimento ao trabalho realizado 282 
pelo citado docente. A Professora Glaura Goulart Silva ressaltou a importância da 283 
inauguração, em 16 de abril de 2019, da nova sede, localizada no Parque Tecnológico de 284 
Belo Horizonte (BH-TEC), do Centro de Tecnologia em Nanomateriais e 285 
Grafeno (CTNano/UFMG), o qual, com as novas instalações, ganha ainda mais impulso e 286 
eficácia como plataforma de desenvolvimento e transferência nanotecnológica para atender 287 
às demandas do setor industrial. A seguir, reportou-se às tragédias relativas ao rompimento 288 
dos reservatórios de rejeitos da mineradora Vale na Barragem 1 da Mina do Córrego do 289 
Feijão em Brumadinho, ocorrido em 25 de janeiro de 2019, bem como na Barragem da 290 
Mina de Fundão, em Bento Rodrigues, subdistrito de Mariana, em 5 de novembro de 2015, 291 
e fez apelo para que cada membro da comunidade universitária mantenha a disposição e 292 
continue mobilizado para contribuir de alguma forma com as inúmeras demandas da 293 
população e das áreas atingidas. Destacou a importância do trabalho realizado pelo 294 
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Programa Participa UFMG, que tem buscado articular e fomentar ações de ensino, 295 
pesquisa e extensão relacionadas ao desastre. A Sr.a Presidente observou que a comunidade 296 
da UFMG se mobilizou prontamente, tanto em Mariana como em Brumadinho, e continua 297 
atuando multidisciplinar e ativamente com várias frentes de intervenção. Também 298 
salientou o importante trabalho do Programa Participa UFMG, que mantém intensa atuação 299 
de mobilização e engajamento de profissionais multidisciplinares para desenvolver 300 
soluções de médio e longo prazo para as vítimas e áreas afetadas pelos desastres, e 301 
concordou com a Professora Glaura Goulart Silva sobre serem bem-vindas todas as novas 302 
parcerias. O Professor Cícero Murta Diniz Starling solicitou registro de recentes marcos 303 
importantes para a Escola de Engenharia: a) os cinquenta anos do Departamento de 304 
Engenharia de Estruturas e do Departamento de Engenharia Eletrônica, que prestam grande 305 
contribuição para o ensino, a pesquisa, a extensão e a gestão acadêmica; b) a milésima 306 
defesa de dissertação do Programa de Pós-Graduação de Engenharia Metalúrgica, 307 
Materiais e de Minas; c) os quarenta e cinco anos de existência da Fundação Christiano 308 
Ottoni, que tem dado, ao longo dos anos, apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão da 309 
Escola de Engenharia. A Professora Márcia Almada comunicou que, no âmbito do Projeto 310 
de Extensão Kundalini Yoga: Estilo de Vida e Saúde Mental da UFMG, em parceria com a 311 
Associação Brasileira dos Amigos do Kundalini Yoga, serão iniciadas, em 11 de abril de 312 
2019, tanto na Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional como na 313 
Faculdade de Educação, aulas, destinadas a estudantes e servidores da UFMG e à 314 
comunidade externa, de kundalini yoga e meditação, cuja prática comprovadamente 315 
favorece a qualidade de vida e o equilíbrio emocional e físico. A seguir, não havendo 316 
outras manifestações, a Sr.a Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão, 317 
da qual eu, Consuelo Dourado Dupin, Coordenadora da Secretaria dos Órgãos de 318 
Deliberação Superior, lavrei a presente ata, que assino. 319 


