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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO 

REALIZADA EM 25 DE JUNHO DE 2019 

Aos vinte e cinco dias do mês de junho de dois mil e dezenove, às quatorze horas, reuniu-3 

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

mediante prévia convocação individual, o Conselho Universitário da Universidade Federal 5 

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

Goulart Almeida, tendo comparecido os seguintes Conselheiros: Professores Alessandro 7 

Fernandes Moreira (Vice-Reitor); Maurício José Laguardia Campomori (Diretor) e Denise 8 

Morado Nascimento (representante), 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; Carlos Augusto Rosa (Diretor) e Ricardo Gonçalves (representante), 12 

pelo Instituto de Ciências Biológicas; Hugo Eduardo Araujo da Gama Cerqueira (Diretor) 13 

e Frederico Gonzaga Jayme Júnior (representante), pela Faculdade de Ciências 14 

Econômicas; Francisco Dutenhefner (Diretor) e Ado Jório de Vasconcelos (representante), 15 

pelo Instituto de Ciências Exatas; Terezinha de Fátima Carvalho de Souza (Diretora) e 16 

Marcello Peixoto Bax (representante suplente), pela Escola de Ciência da Informação; 17 

Hermes Vilchez Guerrero (Diretor), pela Faculdade de Direito; Daisy Moreira Cunha 18 

(Diretora), pela Faculdade de Educação; Gustavo Pereira Côrtes (Diretor) e Ana Cláudia 19 

Porfírio Couto (representante), pela Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia 20 

Ocupacional; Simone Cardoso Lisboa Pereira (Vice-Diretora), pela Escola de 21 

Enfermagem; Cícero Murta Diniz Starling (Diretor) e Danilo Amaral (representante), pela 22 

Escola de Engenharia; Leiliane Coelho André (Diretora) e Valbert Nascimento Cardoso 23 

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

Diretor) e Eduardo Viana Vargas (representante), pela Faculdade de Filosofia e Ciências 25 

Humanas; Vilma Lúcia Macagnan Carvalho (Diretora), pelo Instituto de Geociências; 26 

Graciela Inés Ravetti de Gómez (Diretora) e Ana Larissa Adorno Marciotto Oliveira 27 

(representante), pela Faculdade de Letras; Humberto José Alves (Diretor) e Manoel Otávio 28 

da Costa Rocha (representante), pela Faculdade de Medicina; Renato Tocantins Sampaio 29 

(Diretor), pela Escola de Música; Rogéli Tibúrcio Ribeiro da Cunha Peixoto (Vice-30 

Diretora) e Ricardo Santiago Gomez (representante suplente), pela Faculdade de 31 

Odontologia; Zélia Inês Portela Lobato (Diretora) e Ronald Kennedy Luz (representante), 32 

pela Escola de Veterinária; Andréa Maria Silveira (Diretora), pelo Hospital das Clínicas; 33 

Márcio Fantini Miranda (Diretor), pela Escola de Educação Básica e Profissional; Elton 34 

Antunes (suplente), pela representação do corpo docente da área de Humanidades; Élder 35 

Antônio Sousa e Paiva, pela representação do corpo docente da área de Ciências da Vida; 36 

Glaura Goulart Silva, pela representação do corpo docente da área de Ciências da 37 

Natureza; Servidores Cristina del Papa, Kátia Lúcia Pacheco, Swraide Salgado Agripino, 38 

Rejani Aparecida de Andrade Silva e Helder de Castro Bernardes Barbosa, pela 39 

representação do corpo técnico-administrativo em educação. Justificaram sua ausência à 40 

sessão os Conselheiros Ana Lúcia de Mattia, Luiz Guilherme Knauer, Weber Vinícius dos 41 

Santos e Herivelton de Oliveira Ferraz, tendo também deixado de comparecer os 42 
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Conselheiros Alexandre Travessoni Gomes Trivisonno e Rogério Vasconcelos Barbosa. 43 

Encontram-se vagas a representação da Faculdade de Educação e as dez representações do 44 

corpo discente. Participaram da sessão, com a anuência do Plenário, como convidados, 45 

com direito a voz, mas não a voto, os Universitários Anna Carolina Leal, Gabrielle Moraes 46 

Lopes da Silva, Gabriel Lopo Silva Ramos e Gustavo Tango Bechara. Havendo quorum 47 

regulamentar, a Sr.a Presidente, após cumprimentar os Conselheiros, declarou abertos os 48 

trabalhos. EXPEDIENTE - Comunicações - a) Os Professores Francisco Dutenhefner e 49 

Renato Antônio Celso Ferreira tomaram posse em 13 de junho de 2019, respectivamente, 50 

nos cargos de Diretor e Vice-Diretor do Instituto de Ciências Exatas. b) A Congregação da 51 

Faculdade de Farmácia elegeu, como representantes da Unidade no Conselho 52 

Universitário, os Professores Valbert Nascimento Cardoso (efetivo) e Cristina Mariano 53 

Ruas (suplente), para cumprirem mandato a partir de 08 de junho de 2019. A 54 

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

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

realizadas nos dias 26 de março e 28 de maio de 2019, submeteu-as separadamente a 57 

discussão e a votação. Os documentos foram aprovados, apurando-se uma abstenção 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 61 

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

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

indicação de representantes estudantis para atuarem no Conselho Universitário. Houve 64 

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

os Universitários nomeados no rol dos presentes. Em seguida, a Sr.a Presidente informou 66 

que, desde a última reunião do Colegiado, realizada em 28 de maio de 2019, permanece 67 

inalterada a situação orçamentária da UFMG em relação ao bloqueio, pelo Governo 68 

Federal, de 30% de sua verba. Informou que viaja hoje à noite para Brasília para participar 69 

da 126a Reunião extraordinária do Conselho Pleno da Associação Nacional dos Dirigentes 70 

das Instituições Federais de Ensino Superior (ANDIFES) e de outras reuniões com a 71 

finalidade de discutir o bloqueio orçamentário e a necessidade de revertê-lo. ORDEM DO 72 

DIA - Autorização do Conselho Universitário para submissão à Coordenação de 73 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) de propostas de criação de 74 

Cursos de Pós-Graduação (extrapauta) - A Sr.a Presidente informou que o Conselho de 75 

Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE), na reunião realizada no dia 11 de junho de 2019, 76 

aprovou a proposta de criação do Curso de Pós-Graduação em Promoção de Saúde, em 77 

nível de Doutorado, de interesse da Faculdade de Medicina, e poderá apreciar outras 78 

propostas similares na reunião a realizar-se na primeira semana de agosto. Destacou que a 79 

referida proposta está em análise no âmbito da Comissão de Legislação, para exame e 80 

emissão de parecer para subsidiar a deliberação pelo Conselho Universitário. Esclareceu, 81 

todavia, que não haverá tempo hábil para a tomada da decisão final, uma vez que, segundo 82 

o calendário da CAPES, é de 1o de julho a 9 de agosto de 2019 o prazo para a submissão, 83 

pelas Instituições de Ensino Superior (IES), de propostas de novos cursos. Em razão do 84 
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exposto, a Sr.a Presidente submeteu à apreciação dos Conselheiros a possibilidade de 85 

debater o assunto como item extrapauta. Havendo anuência à inserção da matéria na pauta, 86 

a Sr.a Presidente consultou o Plenário sobre a possibilidade de o Colegiado autorizar o 87 

envio à CAPES dos processos relativos às citadas propostas. Esclareceu que tal 88 

possibilidade está prevista nas Normas Gerais de Pós-Graduação da UFMG, Resolução 89 

Complementar do CEPE no 02/2017, de 4 de julho de 2017, que, em seu art. 11, § 1o 90 

estabelece que, em casos excepcionais, com a devida autorização do Conselho 91 

Universitário e após aprovação pelo CEPE, o processo poderá ser encaminhado, 92 

simultaneamente, ao Conselho Universitário e ao Órgão Federal pertinente, ficando o 93 

funcionamento do Curso condicionado à aprovação pelo Conselho Universitário. A 94 

seguir, não havendo manifestações, a Sr.a Presidente, com a aquiescência do Plenário, 95 

submeteu a votação a proposta de autorização de envio à CAPES, até o dia 9 de agosto de 96 

2019, de propostas de novos cursos de Pós-Graduação aprovados pelas pelo CEPE, 97 

condicionado o funcionamento à aprovação pelo Conselho Universitário. Houve aprovação 98 

unânime do Plenário. 1 Autorização à Reitora para afastamento do País no período de 99 

21 a 26 de maio de 2019 (Aprovação ad referendum) - A Sr.a Presidente passou a palavra 100 

ao Vice-Reitor, Professor Alessandro Fernandes Moreira, que informou ter sido distribuído 101 

aos Conselheiros o Ofício do Gabinete da Reitora no 0288/2019, de 9 de abril de 2019 102 

(ANEXO A), mediante o qual a Reitora pede a autorização do Conselho Universitário para 103 

se afastar do País, com ônus pela UFMG, no período de 21 a 26 de maio de 2019, com a 104 

finalidade de participar da Worldwide Universities Network Conference and Annual 105 

General Meeting 2019, em Dublin/Irlanda. A Sr.a Presidente, após relatar ter sido sua 106 

primeira participação formal na Conferência, composta por uma rede de Universidades de 107 

cujo Conselho Administrativo a UFMG faz parte, destacou a relevância das parcerias que a 108 

Instituição tem firmado com a citada rede e acrescentou que, na oportunidade, apresentou 109 

trabalho sobre a importância da inclusão e da permanência dos estudantes nas 110 

universidades. O Vice-Reitor, Professor Alessandro Fernandes Moreira, submeteu o 111 

assunto à apreciação do Plenário e, em seguida, não havendo manifestações, colocou em 112 

votação sua aprovação ad referendum, a qual foi homologada por 113 

unanimidade. 2 Alteração do Estatuto da Fundação de Desenvolvimento da 114 

Pesquisa (FUNDEP) - A Sr.a Presidente observou que, de acordo com a Resolução 115 

no 10/2004 do Conselho Universitário, uma das condições para a contratação, pela UFMG, 116 

de uma Fundação de Apoio é a Entidade ter seu Estatuto previamente analisado pelo 117 

Conselho Universitário, após a aprovação do Ministério Público do Estado de Minas 118 

Gerais e as devidas inscrições no Registro Público. Observou que a proposta apresentada 119 

pela FUNDEP decorre da necessidade de adequação do Estatuto da Fundação à legislação 120 

vigente, em especial ao novo Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação, aprovado 121 

pela Lei no 13.243/2016, regulamentada pelo Decreto no 9.283/2018. A seguir, informou 122 

que foi distribuído aos Conselheiros o Parecer no 04/2019 da Comissão de Legislação 123 

(ANEXO B), elaborado pelo Professor Cícero Murta Diniz Starling, o qual expôs o assunto 124 

ao Plenário. A Sr.a Presidente submeteu a matéria à apreciação do Plenário, tendo sido 125 

apresentadas as seguintes sugestões de redação para serem consideradas pela FUNDEP em 126 



 
                 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 

 

 

 4 

posterior modificação do Estatuto da Entidade: a) § 3o do art. 21 - substituição do termo 127 

“escolha” por “indicação”; b) § 4o do art. 21 - substituição do termo “escolhidos” por 128 

“indicados”. Em seguida, não havendo outras manifestações, com a aquiescência do 129 

Plenário, submeteu a votação o Parecer no 04/2019 da Comissão de Legislação, favorável 130 

às alterações realizadas em 2017 e 2018 no Estatuto da Fundação de Desenvolvimento da 131 

Pesquisa (FUNDEP), cujo teor cumpre a exigência determinada no inciso I do art. 1o da 132 

Resolução no 10/2004 do Conselho Universitário. O documento foi aprovado por 133 

unanimidade pelo Plenário. 3 Redistribuição do cargo de professor da Carreira de 134 

Magistério Superior ocupado pela servidora docente Lívia Vieira de Barros, da 135 

Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) para o Instituto de Ciências Agrárias 136 

da UFMG (Processo no 23072.043449/2018-51) - A Sr.a Presidente informou que foi 137 

distribuído aos Conselheiros o Parecer no 05/2019 da Comissão de Legislação 138 

(ANEXO C), elaborado pela Professora Zélia Inês Portela Lobato, a quem passou a palavra 139 

para apresentação do assunto. O Diretor do Instituto de Ciências Agrárias, Professor 140 

Leonardo David Tuffi Santos, prestou esclarecimentos adicionais sobre o tema. A seguir, a 141 

Sr.a Presidente, após obter a anuência do Plenário, submeteu a votação o Parecer 142 

no 05/2019 da Comissão de Legislação, favorável à redistribuição do cargo de professor 143 

ocupado pela servidora docente Lívia Vieira de Barros, da Universidade Federal do Mato 144 

Grosso para o Instituto de Ciências Agrárias da UFMG, mediante a troca do código de 145 

vaga no 245438. O documento foi aprovado por unanimidade pelo Plenário. 146 

4 Redistribuição do cargo de professor da Carreira de Magistério Superior ocupado 147 

pela servidora docente Lásara Fabrícia Rodrigues, da Universidade Federal de Ouro 148 

Preto (UFOP) para o Departamento de Engenharia de Produção da Escola de 149 

Engenharia da UFMG, em permuta com o servidor docente Ricardo Saraiva de 150 

Camargo (Processo no 23072.047828/2018-11) - A Sr.a Presidente informou que foi 151 

distribuído aos Conselheiros o Parecer no 06/2019 da Comissão de Legislação 152 

(ANEXO D), elaborado pela Professora Zélia Inês Portela Lobato, que apresentou o 153 

assunto ao Plenário. Após breves considerações, a Sr.a Presidente, com a anuência do 154 

Plenário, submeteu a votação o Parecer no 06/2019 da Comissão de Legislação, favorável à 155 

proposta de redistribuição do cargo de professor da Carreira de Magistério Superior 156 

ocupado pela servidora docente Lásara Fabrícia Rodrigues, da Universidade Federal de 157 

Ouro Preto (UFOP) para o Departamento de Engenharia de Produção da Escola de 158 

Engenharia da UFMG, em permuta com o Professor Ricardo Saraiva de Camargo, do 159 

mesmo Departamento da UFMG, para a UFOP. O documento foi aprovado pelo Plenário, 160 

apurando-se na votação duas abstenções. 5 Recomposição do Conselho Curador da 161 

Fundação Rodrigo Mello Franco de Andrade - A Sr.a Presidente, após observar que o 162 

Estatuto da Fundação, de maio de 2016, estabelece que o Conselho Curador da Entidade 163 

tem três membros titulares e um suplente, designados pelo Conselho Universitário, para 164 

mandato de dois anos, esclareceu que todas as vagas estão, no momento, sem 165 

preenchimento. Em seguida, informou que foi distribuído aos Conselheiros o Ofício 166 

no 0573/2019 do Gabinete da Reitora (ANEXO E) e disponibilizado o curriculum vitae, 167 

retirado da Plataforma Lattes do CNPq, de cada um dos docentes sugeridos para preencher 168 
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as citadas vagas: a) membros titulares - Professoras Silke Kapp, da Escola de Arquitetura 169 

(recondução), Magali Melleu Sehn, da Escola de Belas-Artes, e Paulina Maria Maia 170 

Barbosa, do Instituto de Ciências Biológicas, a qual atuava anteriormente como suplente; 171 

b) membro suplente: Professora Marta Eloísa Melgaço Neves, da Escola de Ciência da 172 

Informação. Não havendo manifestações, a Sr.a Presidente, com a anuência do Plenário, 173 

submeteu a votação o conjunto das indicações. Houve aprovação unânime. 6 Proposta de 174 

alteração da Resolução no 13/2016, que redefine critérios para o estabelecimento de 175 

preços das refeições praticados pelos Restaurantes Universitários da UFMG - A 176 

Sr.a Presidente informou que foram distribuídos aos Conselheiros os seguintes documentos: 177 

a) Ofício no 0329/2019 do Gabinete da Reitora, de 23 de abril de 2019 (ANEXO F); 178 

b) Exposição de Motivos (ANEXO G);  c) Quadro comparativo entre a Resolução vigente e a 179 

proposta de alteração (ANEXO H); d) Resolução no 13/2016, que redefine critérios para o 180 

estabelecimento de preços das refeições praticados pelos Restaurantes Universitários 181 

(ANEXO I); e) Anteprojeto de Resolução com as alterações consolidadas (ANEXO J). Em 182 

seguida, pediu autorização do Plenário para convidar o Pró-Reitor de Assuntos Estudantis, 183 

Professor Tarcísio Mauro Vago, para participar da reunião durante a discussão deste item 184 

da pauta, com o objetivo de expor o assunto e prestar esclarecimentos que se fizerem 185 

necessários. Não havendo objeções, o referido docente passou a participar da reunião. A 186 

Sr.a Presidente concedeu a palavra ao Pró-Reitor de Assuntos Estudantis, Professor 187 

Tarcísio Mauro Vago, o qual apresentou o tema aos Conselheiros e destacou, entre outros, 188 

os seguintes aspectos: a) a necessidade de modificar a Resolução no 13/2016 foi constatada 189 

durante as reuniões ocorridas no segundo semestre de 2018, a partir de reflexões da Pró-190 

Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE) em conjunto com a Pró-Reitoria de Planejamento 191 

e Desenvolvimento (PROPLAN) e com a Fundação Universitária Mendes 192 

Pimentel (FUMP); b) o anteprojeto de Resolução modifica a classificação dos usuários dos 193 

Restaurante Universitários; c) a proposta modifica o conceito de “Custo de Referência” 194 

estabelecido na Resolução no 13/2016, a fim de viabilizar a nova metodologia de cálculo, 195 

mais condizente com a realidade dos Restaurantes Universitários da Universidade. Seguiu-196 

se discussão do assunto, finda a qual a Sr.a Presidente agradeceu ao Professor Tarcísio 197 

Mauro Vago, que se retirou do recinto. Em seguida, a Sr.ª Presidente, após obter a 198 

anuência do Plenário, colocou em votação em bloco, sem prejuízo de destaques, a proposta 199 

de modificação da Resolução no 13/2016, que foi aprovada por unanimidade. A seguir, 200 

foram apresentados, discutidos, votados e unanimemente aprovados os seguintes 201 

destaques: 1) Preâmbulo da Resolução - acréscimo da expressão “e regimentais” e 202 

substituição da expressão “comunidade acadêmica” por “comunidade universitária”, 203 

resultando no seguinte texto: “O CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE 204 

FEDERAL DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais, 205 

considerando a necessidade de oferecer à comunidade universitária da UFMG condições 206 

adequadas ao desenvolvimento de suas atividades, resolve:”; 2) inciso I do art. 2o (usuários 207 

regulares: pessoas integrantes da comunidade universitária da UFMG (estudantes 208 

regularmente matriculados e frequentes; servidores docentes e servidores técnicos em 209 

assuntos educacionais, ativos e inativos)) - substituição da expressão “servidores técnicos 210 



 
                 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 

 

 

 6 

em assuntos educacionais” por “servidores técnico-administrativos em educação”, 211 

passando a redação ao seguinte teor: I - usuários regulares: pessoas integrantes da 212 

comunidade universitária da UFMG constituída por: a) estudantes regularmente 213 

matriculados e frequentes; b) servidores docentes ativos e inativos; c) servidores técnico-214 

administrativos em educação ativos e inativos.”; 3) caput do art. 4o (Para o cálculo do 215 

custo médio das refeições, apurado mês a mês pela FUMP, serão considerados os 216 

seguintes itens:) - substituição da expressão “mês a mês” por “anualmente”, passando o 217 

texto ao seguinte teor: “Art. 4o Para o cálculo do custo médio das refeições, apurado 218 

anualmente pela FUMP, serão considerados os seguintes itens:”; 4) caput do art. 5o 219 

(Define-se como Custo de Referência a média ponderada dos custos médios mensais das 220 

refeições, relativa ao período entre agosto do ano anterior e julho do ano corrente, 221 

ajustada pela variação relativa do Índice de Preços ao Consumidor Restrito -IPCR (Índice 222 

Geral), apurado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, Administrativas e 223 

Contábeis de Minas Gerais-IPEAD, referente ao mesmo período.) - substituição da 224 

expressão “a média ponderada dos custos médios mensais” por “o custo médio anual” e do 225 

vocábulo “relativa” por “relativo”, resultando na seguinte redação: “Define-se como Custo 226 

de Referência o custo médio anual das refeições, relativo ao período entre agosto do ano 227 

anterior e julho do ano corrente, ajustado pela variação relativa do Índice de Preços ao 228 

Consumidor Restrito - IPCR (Índice Geral), apurado pela Fundação Instituto de Pesquisas 229 

Econômicas, Administrativas e Contábeis de Minas Gerais-IPEAD, referente ao mesmo 230 

período.”; 5) caput do art. 8o (O Conselho Universitário editará anualmente portaria 231 

estabelecendo o valor do Custo de Referência.) - substituição da redação pela seguinte: “O 232 

Conselho Universitário aprovará os termos da portaria a ser editada anualmente pela 233 

Reitora estabelecendo o valor do Custo de Referência.”. Foi gerada a Resolução 234 

no 02/2019 (ANEXO K). 7 Recomposição das Comissões Permanentes do Conselho 235 

Universitário - A Sr.a Presidente, após observar que foi distribuído aos Conselheiros 236 

documento com informações sobre as vagas existentes nas Comissões Permanentes 237 

(ANEXO L), destacou que a decisão sobre a ocupação das vagas relativas à representação 238 

discente fica automaticamente adiada, no aguardo da regularização da situação do DCE. 239 

Após sugestões de nomes, a Sr.a Presidente colocou em votação as seguintes propostas: 240 

a) Comissão de Legislação - recondução das Professoras Vilma Lúcia Macagnan Carvalho 241 

e Daisy Moreira Cunha; b) Comissão de Recursos - recondução da Professora Graciela 242 

Inés Ravetti de Gómez; c) Comissão de Orçamento e Contas - indicação do Servidor 243 

Técnico-Administrativo em Educação Herivelton de Oliveira Ferraz; d) Comissão de 244 

Obras e Patrimônio: indicação do Professor Francisco Dutenhefner e da Servidora 245 

Técnico-Administrativa em Educação Kátia Lucia Pacheco. Houve aprovação unânime do 246 

Plenário. PALAVRA LIVRE - A Servidora Técnico-Administrativa em Educação 247 

Swraide Salgado Agripino teceu comentários sobre a possiblidade de fechamento de mais 248 

de cem leitos do Hospital das Clínicas da UFMG e considerou necessária a realização de 249 

reunião da Comissão de Avaliação da Empresa Brasileira de Serviços 250 

Hospitalares (EBSERH) com a finalidade de tratar o assunto. A Sr.a Presidente, após 251 

observar haver carência de aproximadamente trezentos funcionários da EBSERH para 252 
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completar o quadro de pessoal do Hospital das Clínicas, prestou breves esclarecimentos 253 

sobre a citada possibilidade de desativação de leitos destinados à internação de pacientes, 254 

decorrente de Acórdão de 2017 do Tribunal de Contas da União (TCU), que orienta os 255 

hospitais federais a efetuarem o pagamento do Adicional de Plantão Hospitalar (APH) 256 

apenas após o cumprimento da carga horária semanal fixada em lei para o cargo, 257 

independentemente de eventual flexibilização/redução da jornada de trabalho concedida 258 

administrativamente. Esclareceu que o Reitorado e a Direção do Hospital das Clínicas 259 

aguardam orientação da Controladoria-Geral da União (CGU) sobre a impossibilidade de 260 

pagamento de APH para servidores nas referidas condições, uma vez que manter a 261 

totalidade dos leitos é assunto de relevante interesse público. A Professora Andréa Maria 262 

Silveira acrescentou que a redução dos trezentos funcionários do Hospital ocorreu nos 263 

últimos dezoitos meses e, para manter-se em funcionamento a totalidade dos leitos do 264 

Hospital (quinhentos e quatro), é efetuado o pagamento do APH a docentes e técnico-265 

administrativos em educação que se dispõem a realizar o plantão. A Sr.a Presidente, após 266 

observar que o Reitorado tem feito intensas gestões junto ao Ministério da Educação, ao 267 

Ministério da Economia e à EBSERH, comentou sobre as negociações que estão sendo 268 

realizadas, em conjunto com a ANDIFES, com a finalidade de encontrar solução para o 269 

caso. O Universitário Gabriel Lopo Silva Ramos, após lembrar que no dia 28 de junho é 270 

comemorado mundialmente o Dia Internacional do Orgulho LGBTI (lésbicas, gays, 271 

bissexuais, travestis, transexuais e pessoas intersexuais), prestou comunicados sobre a 272 

realização dos seguintes eventos: a) às 17 horas do dia 27 de junho, na Praça de Serviços - 273 

Roda de Conversa na sede do DCE-UFMG sobre os direitos e desafios da comunidade 274 

LGBTI+-, com apoio do grupo Positividade UFMG; b) no dia 28 de junho - 2a parada 275 

LGBTI da UFMG; c) no dia 14 de julho - 22a Parada do Orgulho LGBT de Belo 276 

Horizonte; d) no período de 10 a 14 de julho, em Brasília - 57ª edição do Congresso da 277 

União Nacional dos Estudantes (UNE), maior encontro do movimento estudantil brasileiro 278 

da América Latina. A Servidora Técnico-Administrativa em Educação Cristina del Papa, 279 

após esclarecer que, desde 2011, os servidores técnico-administrativos em educação 280 

lotados no Hospital das Clínicas têm autorização para cumprir jornada de trabalho de trinta 281 

e uma horas e quinze minutos, em regime de turnos ou escalas de plantão, observou que os 282 

servidores optaram por deixar de receber o APH para manter a citada jornada de trabalho. 283 

Não havendo outras manifestações, a Sr.a Presidente agradeceu a presença de todos e 284 

encerrou a sessão, da qual eu, Consuelo Dourado Dupin, Coordenadora da Secretaria dos 285 

Órgãos de Deliberação Superior, lavrei a presente ata, que assino. 286 
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