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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO 
REALIZADA EM 28 DE MAIO DE 2019 

Aos vinte e oito dias do mês de maio 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); Maurício José Laguardia Campomori (Diretor) e Gisela Barcellos 8 
de Souza (representante suplente), pela Escola de Arquitetura; Cristiano Gurgel Bickel 9 
(Diretor) e Márcia Almada (representante), pela Escola de Belas-Artes; Leonardo David 10 
Tuffi Santos (Diretor) e Maximiliano Soares Pinto (representante), pelo Instituto de 11 
Ciências Agrárias; Elida Mara Leite Rabelo (Vice-Diretora) e Ricardo Gonçalves 12 
(representante), pelo Instituto de Ciências Biológicas; Hugo Eduardo Araujo da Gama 13 
Cerqueira (Diretor) e Cássio Maldonado Turra (representante suplente), pela Faculdade de 14 
Ciências Econômicas; Francisco Dutenhefner (Diretor pro tempore) e Bernardo Nunes 15 
Borges de Lima (representante suplente), pelo Instituto de Ciências Exatas; Terezinha de 16 
Fátima Carvalho de Souza (Diretora) e Elisângela Cristina Aganette (representante), pela 17 
Escola de Ciência da Informação; Hermes Vilchez Guerrero (Diretor), pela Faculdade de 18 
Direito; Daisy Moreira Cunha (Diretora) e Maria Isabel Antunes Rocha (representante), 19 
pela Faculdade de Educação; Gustavo Pereira Côrtes (Diretor) e Ana Cláudia Porfírio 20 
Couto (representante), pela Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional; 21 
Marília Alves (representante suplente), pela Escola de Enfermagem; Cícero Murta Diniz 22 
Starling (Diretor) e Priscilla Macedo Moura (representante suplente), pela Escola de 23 
Engenharia; Leiliane Coelho André (Diretora), pela Faculdade de Farmácia; Bruno 24 
Pinheiro Wanderley Reis (Vice-Diretor) e Eduardo Viana Vargas (representante), pela 25 
Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas; Vilma Lúcia Macagnan Carvalho (Diretora) e 26 
Luiz Guilherme Knauer (representante), pelo Instituto de Geociências; Graciela Inés 27 
Ravetti de Gómez (Diretora) e Ana Larissa Adorno Marciotto Oliveira (representante), 28 
pela Faculdade de Letras; Alamanda Kfoury Pereira (Vice-Diretora) e Manoel Otávio da 29 
Costa Rocha (representante), pela Faculdade de Medicina; Renato Tocantins Sampaio 30 
(Diretor) e Rogério Vasconcelos Barbosa (representante), pela Escola de Música; Henrique 31 
Pretti (Diretor) e Maria Elisa de Souza e Silva (representante), pela Faculdade de 32 
Odontologia; Zélia Inês Portela Lobato (Diretora) e Ronald Kennedy Luz (representante), 33 
pela Escola de Veterinária; Alexandre Rodrigues Ferreira (Vice-Diretor), pelo Hospital das 34 
Clínicas; Tânia Margarida Lima Costa (Vice-Diretora), pela Escola de Educação Básica e 35 
Profissional; Guilherme Lourenço de Souza, pela representação do corpo docente da área 36 
de Humanidades; Élder Antônio Sousa e Paiva, pela representação do corpo docente da 37 
área de Ciências da Vida; Vanessa de Freitas Cunha Lins (suplente), pela representação do 38 
corpo docente da área de Ciências da Natureza; Servidores Janaína Mara Soares Ferreira 39 
(suplente), posteriormente substituída pela servidora Cristina del Papa, Kayla Veruska 40 
Lopes da Silva (suplente), Cleomar Poletto (suplente), Gislaine Cardoso de Santana 41 
(suplente), Rejani Aparecida de Andrade Silva e Helder de Castro Bernardes Barbosa, pela 42 
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representação do corpo técnico-administrativo em educação. Justificaram sua ausência à 43 
sessão os Conselheiros Sônia Maria Soares e Ana Paula Salles Moura Fernandes, tendo 44 
também deixado de comparecer os Conselheiros Alexandre Travessoni Gomes Trivisonno 45 
e Swraide Salgado Agripino. Encontram-se vagas as dez representações do corpo discente. 46 
Participaram da sessão, com a anuência do Plenário, como convidados, com direito a voz, 47 
mas não a voto, os Universitários Victoria Rezende Fagundes de Albuquerque, Anna 48 
Carolina Leal, Otávio Balbino de Castro, Renato Defelippe de Azevedo, Juliana de Jesus 49 
Aquino Silva, Lucas Ferreira de Souza Cruz, Gabriel Lopo Silva Ramos e Caique Belchior 50 
Henrique. Havendo quorum regulamentar, a Sr.a Presidente, após cumprimentar os 51 
Conselheiros, declarou abertos os trabalhos. EXPEDIENTE - Comunicações - a) A 52 
Professora Mônica Erichsen Nassif foi nomeada, em 17 de abril de 2019, para exercer o 53 
cargo de Vice-Diretora da Escola de Ciência da Informação da UFMG. b) A Congregação 54 
da Faculdade de Letras, na reunião realizada em 22 de março de 2019, indicou a Professora 55 
Ana Larissa Adorno Marciotto Oliveira como representante efetiva da Unidade e 56 
reconduziu a Professora Adriana Silvina Pagano como representante suplente. c) A 57 
Congregação da Escola de Arquitetura, em 3 de abril de 2019, elegeu como representantes 58 
da Unidade no Conselho Universitário as Professoras Denise Morado Nascimento (efetiva) 59 
e Gisela Barcellos de Souza (suplente). d) A Congregação do Instituto de Ciências 60 
Biológicas, na reunião realizada em 12 de abril de 2019, indicou como representantes da 61 
Unidade no Conselho Universitário os Professores Ricardo Gonçalves (efetivo) e Érika 62 
Martins Braga (suplente). e) A Congregação da Faculdade de Odontologia, na reunião 63 
realizada em 25 de abril de 2019, indicou como representantes da Unidade no Conselho 64 
Universitário os Professores Maria Elisa de Souza e Silva (efetiva) e Ricardo Santiago 65 
Gomez (suplente). f) Foram realizadas eleições, nos dias 7 e 8 de maio, para recompor 66 
vagas do Conselho Universitário. De acordo com o resultado, homologado em 20 de maio 67 
de 2019, foram eleitos os Professores Guilherme Lourenço de Souza, da Faculdade de 68 
Letras (efetivo), e Elton Antunes, da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas 69 
(suplente), como representantes do corpo docente da área de Humanidades, que, na 70 
Universidade, engloba Letras e Artes, Ciências Humanas e Ciências Sociais Aplicadas, e, 71 
como representantes do corpo técnico-administrativo em educação, os Servidores Cristina 72 
del Papa (efetiva), da Diretoria de Ação Cultural, e Janaína Mara Soares Ferreira 73 
(suplente), da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas; Kátia Lúcia Pacheco (efetiva). 74 
da Biblioteca Universitária/Sistema de Bibliotecas, e Cleomar Polleto (suplente), da 75 
Diretoria de Ação Cultural. A Sr.a Presidente deu boas-vindas aos novos Conselheiros. 76 
Informes - A Sr.a Presidente consultou os Conselheiros sobre a possibilidade de convidar 77 
os discentes indicados pelo Diretório Central dos Estudantes (DCE) para participarem da 78 
presente reunião, com direito a voz, mas não a voto, uma vez que a atual Diretoria da 79 
Entidade ainda não apresentou ao Reitorado o registro civil em cartório da ata de sua 80 
posse, condição regimental obrigatória para a indicação de representantes estudantis para 81 
atuarem no Conselho Universitário. Houve anuência do Plenário, passando a participar da 82 
reunião, com direito a voz, mas não a voto, os Universitários nomeados no rol de 83 
presentes. A seguir, a Sr.a Presidente observou que, por iniciativa do Vereador Arnaldo 84 
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Godoy, a Câmara Municipal concedeu-lhe o Título de Cidadania Honorária, cuja 85 
cerimônia de entrega será realizada hoje, às 19 horas, no Palácio Francisco Bicalho. 86 
Declarou entender que, em função de sua profunda ligação com a UFMG e 87 
consequentemente com a cidade, a honraria estende-se à Instituição, em reconhecimento à 88 
sua importância para Belo Horizonte. Ratificou a todos o convite para que participarem da 89 
solenidade e solicitou a compreensão do Plenário para o término da reunião às 17 horas. 90 
ORDEM DO DIA - 1 Segurança na UFMG - A Sr.a Presidente ponderou favoravelmente 91 
à abordagem de assunto que, objeto de reportagens jornalísticas, acredita ser de 92 
conhecimento público: a operação contra o tráfico de drogas realizada pela Polícia Civil, 93 
na tarde do dia 22 de maio de 2019, em sala onde funciona o Centro Acadêmico de 94 
Filosofia (na sala F3035) da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas (FAFICH), com 95 
base em mandado de busca e apreensão apresentado à Direção da Unidade, procedimento 96 
durante o qual foram detidos três suspeitos, todos não integrantes da comunidade 97 
universitária. Em seguida, discorreu sobre o conjunto de medidas e ações já implementadas 98 
pelo Reitorado, sobre as que estão em curso e as futuras, voltadas para garantir a segurança 99 
na Instituição. A seguir, passou a palavra ao Vice-Diretor da FAFICH, Professor Bruno 100 
Pinheiro Wanderley Reis, que fez breve relato sobre o ocorrido, as providências já tomadas 101 
e as medidas aprovadas pela Congregação da Unidade na reunião realizada em 27 de maio 102 
de 2019. A Sr.a Presidente observou que o Reitorado se manifestou publicamente sobre o 103 
acontecimento, mediante nota, cujo teor reitera que a Instituição não compactua com 104 
práticas ilegais e que ferem a dignidade humana e reafirma sua permanente disposição em 105 
cooperar com as autoridades. A seguir, observou que o Conselho Universitário, na sessão 106 
de 21 de agosto de 2018, discutiu a proposta de resolução elaborada pela Comissão 107 
instituída com a finalidade de atualizar e analisar os procedimentos adotados pela UFMG 108 
para cessão de uso de suas instalações pelos Diretórios Acadêmicos (DAs) e pelos Centros 109 
Acadêmicos (CAs), tendo o Plenário, na oportunidade, decidido pela retirada do assunto da 110 
pauta, visando oportunizar discussão ampliada entre os membros da Comissão e 111 
representantes discentes, em conjunto com a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, e 112 
reformular o anteprojeto de resolução à luz dos aspectos levantados na reunião. Passou a 113 
palavra ao Presidente da referida Comissão, Professor Maurício José Laguardia 114 
Campomori, o qual discorreu sobre o andamento dos trabalhos de reformulação do 115 
anteprojeto. Seguiu-se longa discussão em Plenário, tendo sido proposta a emissão, pelo 116 
Conselho Universitário, de nota pública, com o propósito de reforçar os esclarecimentos 117 
sobre o assunto. Foram apresentadas sugestões de aspectos considerados importantes para 118 
constar do texto da manifestação, a ser construída com a colaboração dos Professores 119 
Bruno Pinheiro Wanderley Reis e Maurício José Laguardia Campomori e participação de 120 
um membro discente. Foi gerada a Nota à comunidade (ANEXO A). 2 Situação 121 
orçamentária 2019 - A Sr.a Presidente pediu a autorização do Plenário para convidar o 122 
Pró-Reitor de Planejamento e Desenvolvimento, Professor Maurício Freire Garcia, para 123 
apresentar a situação do orçamento da UFMG de 2019 e prestar esclarecimentos sobre o 124 
assunto. Não houve objeções do Plenário, passando o citado docente a participar da sessão. 125 
A Sr.a Presidente observou que todos têm conhecimento de que, em 2 de maio de 2019, o 126 



 
                 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 

 
 

 4

Ministério da Educação, por meio do Sistema Integrado de Administração Financeira do 127 
Governo Federal (SIAFI), sem qualquer comunicado prévio oficial, bloqueou parte do 128 
orçamento de 2019 das Instituições Federais de Ensino Superior (IFES), entre as quais a 129 
UFMG, que sofreu o bloqueio de 30% de sua verba, o que representa um corte de cerca de 130 
R$ 64,5 milhões. Destacou que o citado bloqueio contraria a Lei Orçamentária 131 
Anual (LOA) 2019, aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo Presidente da 132 
República em 14 de agosto de 2018, cujo texto garante, para a educação, um orçamento, no 133 
mínimo, igual ao disponibilizado em 2018, corrigido pela inflação. Relatou que, em 3 de 134 
maio, juntamente com o Vice-Reitor, Professor Alessandro Fernandes Moreira, divulgou 135 
Nota à comunidade (ANEXO B), mediante a qual manifestaram apreensão com a notícia, 136 
divulgada pela mídia, de que o Governo iria promover o bloqueio, nos orçamentos das 137 
IFES, de 30% da verba discricionária, da rubrica Outros Custeios e Capital (OCC). 138 
Esclareceu que a verba discricionária compreende despesas de Custeio, destinadas, entre 139 
outros, à aquisição de materiais de consumo, ao pagamento de bolsas acadêmicas de 140 
graduação e de extensão, de passagens, diárias, água, energia, serviços prestados por 141 
empresas terceirizadas (limpeza e conservação, segurança e portaria) e à manutenção 142 
predial, de laboratórios e equipamentos, ao passo que as despesas de Capital, conhecidas 143 
como investimento, compreendem gastos aplicados no patrimônio (obras, construções, 144 
instalações, aquisição de livros e de equipamentos utilizados em laboratórios). Acrescentou 145 
que, além da verba discricionária, o orçamento integra também a verba obrigatória, que 146 
não pode sofrer cortes, englobando despesas previstas em lei, essencialmente destinadas ao 147 
pagamento dos salários de servidores ativos e inativos. Destacou ser improcedente a 148 
informação, veiculada pela mídia, de que o corte foi de 3,4%, uma vez que tal percentual 149 
considera tanto a verba discricionária como a obrigatória. Observou que a verba 150 
discricionária compreende também os recursos relativos ao Plano Nacional de Assistência 151 
Estudantil (PNAES), os quais foram preservados, significando que o corte orçamentário foi 152 
maior do que 30%, totalizando proporcionalmente 36,5%. Ressaltou, contudo, que o corte 153 
real foi de 43%, dado que já transcorreram cinco meses do ano e que a UFMG vem 154 
recebendo em cada um desses cinco meses 1/18 do total de seu orçamento para o exercício 155 
de 2019, ao invés de 1/12, o que significa que a Instituição, já no mês de junho, enfrentará 156 
dificuldades para honrar seus compromissos. A seguir, após enfatizar que a situação é 157 
grave e preocupante, porque intensifica o quadro de restrições que a UFMG e as demais 158 
IFES vêm sofrendo ao longo dos últimos anos, em especial, a partir de 2015, fez breve 159 
relato sobre as medidas que têm sido tomadas com vistas a demonstrar a impossibilidade 160 
de a Instituição arcar com um corte desse porte e buscar reverter o bloqueio orçamentário, 161 
dentre as quais citou as gestões feitas junto ao Congresso Nacional e ao Supremo Tribunal 162 
Federal (STF). Em seguida, passou a palavra ao Professor Maurício Freire Garcia, que, 163 
mediante projeção em tela, prestou informações detalhadas aos Conselheiros sobre a 164 
situação do orçamento da UFMG 2019 (ANEXO C). A Sr.a Presidente observou que o 165 
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE), na reunião de 14 de maio de 2019, 166 
mediante Nota pública (ANEXO D), manifestou indignação e apreensão em relação ao 167 
bloqueio orçamentário imposto pelo Ministério da Educação (MEC) às IFES, aos cortes de 168 
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verbas de pesquisa do Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e 169 
Comunicações (MCTIC) e à suspensão de bolsas de pós-graduação no âmbito da 170 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Destacou que o 171 
Reitorado tem buscado esclarecer a situação apresentando informações, com dados 172 
detalhados, a parlamentares e outras autoridades, acerca do que representa o bloqueio 173 
orçamentário para a Instituição, tentando também obter a adesão de uma frente em defesa 174 
da educação superior e das universidades públicas, especificamente da UFMG. 175 
Acrescentou que a UFMG, a partir de junho, terá dificuldades para honrar seus 176 
compromissos e que o conjunto de Reitores das IFES estão buscando reverter o bloqueio 177 
orçamentário, por intermédio de ações da Associação Nacional dos Dirigentes das 178 
Instituições Federais de Ensino Superior (ANDIFES). Seguiu-se discussão em Plenário, 179 
tendo sido comentado que, a exemplo de 15 de maio de 2019, será realizada, no próximo 180 
dia 30, nova manifestação pública nacional, em defesa da educação e contra os cortes 181 
orçamentários, cuja programação em Belo Horizonte prevê concentração dos três 182 
segmentos da comunidade da UFMG na Praça Afonso Arinos, seguida de caminhada para 183 
a Praça Sete de Setembro e posteriormente para a Praça Rui Barbosa (Praça da Estação). 184 
3 Recomposição das Comissões Permanentes do Conselho Universitário - A Sr.a 185 
Presidente observou que foi distribuído aos Conselheiros documento com informações 186 
sobre as vagas a serem preenchidas nas Comissões Permanentes (ANEXO E). Após 187 
sugestões de nomes, a Sr.a Presidente colocou em votação a seguinte proposta, que foi 188 
aprovada por unanimidade pelo Plenário: a) Comissão de Legislação - recondução do 189 
Professor Humberto José Alves; b) Comissão de Recursos - recondução da Servidora 190 
Técnico-Administrativa em Educação Cristina del Papa; c) Comissão de Orçamento e 191 
Contas - recondução da Professora Leiliane Coelho André; d) Comissão de Obras e 192 
Patrimônio: recondução dos Professores Cristiano Gurgel Bickel, Gustavo Pereira Côrtes e 193 
Maurício José Laguardia Campomori. PALAVRA LIVRE - O Professor Hermes Vilchez 194 
Guerrero solicitou registro de suas congratulações à Vice-Reitora (gestão 2010-2014), 195 
Professora Heloísa Maria Murgel Starling, pelo lançamento de seu livro Campus UFMG, à 196 
Escola de Engenharia, pelo aniversário de 108 anos, completados em 21 de maio de 2019, 197 
e à Reitora, Professora Sandra Regina Goulart Almeida, pelo recebimento do título de 198 
Cidadã Honorária de Belo Horizonte, concedido pela Câmara Municipal, honraria que 199 
representa o reconhecimento de sua efetiva contribuição ao ensino e ao trabalho que vem 200 
realizando na direção da Universidade, especialmente neste momento de grande 201 
dificuldade para a UFMG. Seguiram-se aplausos do Plenário. A Sr.a Presidente formulou 202 
agradecimentos. O Professor Cristiano Gurgel Bickel formulou convite a todos para 203 
visitarem, no período de 23 de maio a 11 de junho de 2019, instalada na galeria da Escola 204 
de Belas-Artes, pela primeira vez em Belo Horizonte, a Exposição da arte transgênica 205 
“Gênesis”, do carioca radicado nos Estados Unidos Eduardo Kac, uma das obras icônicas 206 
de sua trajetória e também da chamada bioarte. O Universitário Gabriel Lopo Silva Ramos 207 
e a Servidora Técnico-Administrativa em Educação Cristina del Papa solicitaram a 208 
colaboração dos Diretores das Unidades para que orientassem os docentes e chefias de suas 209 
respectivas Unidades a não realizarem atividades avaliativas e a flexibilizarem o horário de 210 
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trabalho para não se obstar a adesão dos segmentos discente e técnico-administrativos em 211 
educação, respectivamente, na manifestação nacional em defesa da educação, a realizar-se 212 
no dia 30 de maio de 2019, e na greve geral contra a reforma da previdência, prevista para 213 
14 de junho de 2019. O Professor Gustavo Pereira Côrtes parabenizou o Reitorado, a Pró-214 
Reitoria de Graduação e toda a equipe organizadora da Mostra “Sua UFMG”, realizada no 215 
dia 25 de maio de 2019, pelo sucesso e importância do evento. A Professora Maria Isabel 216 
Antunes Rocha, após observar que expira, em 6 de junho de 2019, seu mandato como 217 
representante da Faculdade de Educação no Conselho Universitário, apresentou suas 218 
despedidas aos Conselheiros, ressaltou a boa convivência e o aprendizado e agradeceu à 219 
Reitora e ao Vice-Reitor pela confiança e à equipe da Secretaria dos Órgãos de 220 
Deliberação Superior pelo apoio. Seguiram-se aplausos do Plenário. A Sr.a Presidente 221 
agradeceu à Professora Maria Isabel Antunes Rocha por sua importante contribuição 222 
prestada à Universidade, em especial ao Conselho Universitário e ao Conselho de Ensino, 223 
Pesquisa e Extensão. A Servidora Cristina del Papa parabenizou a UFMG por ter sido 224 
escolhida, em reconhecimento à excelência de seu trabalho, para ser a responsável por 225 
apoiar a execução de projetos técnico-científicos para recuperar e reconstruir o patrimônio 226 
cultural e artístico das regiões atingidas pelos rejeitos da mineradora Vale, após o 227 
rompimento de barragem da Mina do Córrego do Feijão, em Brumadinho, ocorrido em 25 228 
de janeiro de 2019. Não havendo outras manifestações, a Sr.a Presidente agradeceu a 229 
presença de todos e encerrou a sessão, da qual eu, Consuelo Dourado Dupin, Coordenadora 230 
da Secretaria dos Órgãos de Deliberação Superior, lavrei a presente ata, que assino. 231 


