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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO 

REALIZADA EM 27 DE AGOSTO DE 2019 

Aos vinte e sete dias do mês de agosto 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 Denise Morado 8 

Nascimento (representante), pela Escola de Arquitetura; Cristiano Gurgel Bickel (Diretor) 9 

e Márcia Almada (representante), pela Escola de Belas-Artes; Hélder dos Anjos Augusto 10 

(Vice-Diretor) e Maximiliano Soares Pinto (representante), pelo Instituto de Ciências 11 

Agrárias; Elida Mara Leite Rabelo (Vice-Diretora) 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 Bernardo Nunes Borges de Lima 15 

(representante suplente), pelo Instituto de Ciências Exatas; Mônica Erichsen Nassif (Vice-16 

Diretora) e Elisângela Cristina Aganette (representante), pela Escola de Ciência da 17 

Informação; Hermes Vilchez Guerrero (Diretor) e João Alberto de Almeida 18 

(representante), pela Faculdade de Direito; Daisy Moreira Cunha (Diretora), pela 19 

Faculdade de Educação; Gustavo Pereira Côrtes (Diretor) e Ana Cláudia Porfírio Couto 20 

(representante), pela Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional; Sônia 21 

Maria Soares (Diretora) e Marília Alves (representante suplente), pela Escola de 22 

Enfermagem; Cícero Murta Diniz Starling (Diretor) e Danilo Amaral (representante), pela 23 

Escola de Engenharia; Micheline Rosa Silveira (Vice-Diretora), pela Faculdade de 24 

Farmácia; Bruno Pinheiro Wanderley Reis (Vice-Diretor) e Eduardo Viana Vargas 25 

(representante), pela Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas; Vilma Lúcia Macagnan 26 

Carvalho (Diretora) e Luiz Guilherme Knauer (representante), pelo Instituto de 27 

Geociências; Graciela Inés Ravetti de Gómez (Diretora) e Ana Larissa Adorno Marciotto 28 

Oliveira (representante), pela Faculdade de Letras; Humberto José Alves (Diretor) e 29 

Manoel Otávio da Costa Rocha (representante), pela Faculdade de Medicina; Renato 30 

Tocantins Sampaio (Diretor) e Rogério Vasconcelos Barbosa (representante), pela Escola 31 

de Música; Henrique Pretti (Diretor) e Maria Elisa de Souza e Silva (representante), pela 32 

Faculdade de Odontologia; Roberto Maurício Carvalho Guedes (Vice-Diretor) e Valentim 33 

Arabicano Gheller (representante suplente), pela Escola de Veterinária; Tânia Margarida 34 

Lima Costa (Vice-Diretora), pela Escola de Educação Básica e Profissional; Elton Antunes 35 

(suplente), pela representação do corpo docente da área de Humanidades; Élder Antônio 36 

Sousa e Paiva, pela representação do corpo docente da área de Ciências da Vida; Glaura 37 

Goulart Silva, pela representação do corpo docente da área de Ciências da Natureza; 38 

Servidores Janaína Mara Soares Ferreira (suplente), Weber Vinícius dos Santos, Kátia 39 

Lúcia Pacheco, Swraide Salgado Agripino, Herivelton de Oliveira Ferraz, Rejani 40 

Aparecida de Andrade Silva e Helder de Castro Bernardes Barbosa, pela representação do 41 

corpo técnico-administrativo em educação. Deixaram de comparecer à sessão os 42 
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Conselheiros Valbert Nascimento Cardoso e Andréa Maria Silveira. Encontram-se vagas a 43 

representação da Faculdade de Educação e as dez representações do corpo discente. 44 

Participaram da sessão, com a anuência do Plenário, como convidados, com direito a voz, 45 

mas não a voto, os Universitários Ane Caroline Oliveira, Anna Carolina Leal, Gabriel 46 

Lopo Silva Ramos, João Márcio dos Santos Dias, Otávio Balbino de Castro, Thais 47 

Michelle Matia Zacarias e Victoria Rezende Fagundes de Albuquerque. Havendo quorum 48 

regulamentar, a Sr.a Presidente, após cumprimentar os Conselheiros, declarou abertos os 49 

trabalhos. EXPEDIENTE - Comunicação - A Sr.a Presidente comunicou que a 50 

Congregação da Faculdade de Direito, na reunião realizada em 27 de junho de 2019, 51 

indicou como representantes da Unidade no Conselho Universitário os Professores João 52 

Alberto de Almeida (efetivo) e Sheila Jorge Selim de Sales (suplente). A seguir, deu boas-53 

vindas aos novos Conselheiros. Ata - A Sr.a Presidente informou que foi distribuída aos 54 

Conselheiros a ata da reunião do Colegiado realizada em 25 de junho de 2019 e submeteu-55 

a a discussão. Não havendo manifestações, colocou em votação o documento, que foi 56 

aprovado por unanimidade pelo Plenário. Informes - A Sr.a Presidente consultou os 57 

Conselheiros sobre a possibilidade de convidar os discentes indicados pelo Diretório 58 

Central dos Estudantes (DCE) para participarem da presente reunião, com direito a voz, 59 

mas não a voto, uma vez que a atual Diretoria da Entidade ainda não apresentou ao 60 

Reitorado a ata de sua posse, com o devido registro civil em cartório, condição regimental 61 

obrigatória para a indicação de representantes estudantis para atuarem no Conselho 62 

Universitário. Houve anuência do Plenário à presença dos discentes, os quais passaram a 63 

participar da reunião, como convidados, os Universitários nomeados no rol dos presentes. 64 

Em seguida, a Sr.a Presidente observou que o Governo Federal realizou cortes no 65 

orçamento do Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico (CNPq), 66 

tendo sido suspensas bolsas concedidas tanto a pesquisadores altamente qualificados em 67 

todas as áreas do conhecimento, como a milhares de estudantes de pós-graduação e de 68 

iniciação científica, no país e no exterior, situação que, caso mantida, prejudicará o 69 

prosseguimento de seus estudos e sua manutenção. Propôs a emissão, pelo Conselho 70 

Universitário, de nota pública com o propósito de manifestar preocupação com a grave 71 

situação orçamentária e financeira do CNPq, circunstância que coloca em risco décadas de 72 

investimentos em recursos humanos e em infraestrutura para pesquisa e inovação no 73 

Brasil. Houve anuência do Plenário. ORDEM DO DIA - 1 Autorização à Reitora para 74 

afastamento do país no período de 20 a 21 de junho de 2019 - Autorização aprovada 75 

ad referendum do Conselho Universitário - A Sr.a Presidente passou a palavra ao Vice-76 

Reitor, Professor Alessandro Fernandes Moreira, que informou ter sido distribuído aos 77 

Conselheiros o Ofício no 0458/2019, de 7 de junho de 2019 (ANEXO A), mediante o qual 78 

a Reitora pede a autorização do Conselho Universitário para se afastar do País, no período 79 

de 20 a 21 de junho de 2019, com a finalidade de participar da II Reunión Del Consejo 80 

Consultivo de Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM), na Cidade do 81 

Leste, Paraguai. A Sr.a Presidente observou que a UFMG e a Universidade Federal do Rio 82 

Grande do Sul (UFRGS) são as únicas universidades brasileiras que integram o Conselho 83 

Consultivo da AUGM, o qual se reuniu pela segunda vez. A seguir, fez breve relato sobre 84 
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sua participação no evento, durante o qual foi empossada nova gestão da Associação. O 85 

Professor Alessandro Fernandes Moreira submeteu o assunto à apreciação do Plenário e, 86 

em seguida, não havendo manifestações, colocou em votação sua aprovação ad 87 

referendum, que foi homologada por unanimidade. 2 Proposta de criação do curso de 88 

Pós-Graduação em Promoção de Saúde, em nível de Doutorado, de interesse da 89 

Faculdade de Medicina (Processo no 23072.019995/2018-71) - A Sr.a Presidente 90 

observou que o Conselho Universitário, na sessão realizada em 25 de junho de 2019, 91 

autorizou a submissão, pela UFMG, à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 92 

Nível Superior (CAPES), de propostas de novos cursos de Pós-Graduação aprovados pelo 93 

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE), condicionado o início do 94 

funcionamento do curso à aprovação pelo Conselho Universitário, em consonância ao 95 

disposto no § 1o do art. 11 da Resolução Complementar do CEPE no 02/2017, de 4 de julho 96 

de 2017, que aprova as Normas Gerais de Pós-Graduação da UFMG. Relatou que a 97 

proposta de criação do Curso de Doutorado em Promoção de Saúde foi aprovada pelo 98 

CEPE, na sessão de 11 de junho de 2019, e informou que foi distribuído aos Conselheiros 99 

o Parecer no 08/2019 da Comissão de Legislação (ANEXO B), elaborado pela Presidente 100 

da Comissão, Professora Vilma Lúcia Macagnan Carvalho, a quem passou a palavra para 101 

apresentação do assunto ao Plenário. Os Professores Humberto José Alves e Manoel 102 

Otávio da Costa Rocha acrescentaram informações sobre a proposta e destacaram sua 103 

relevância, tecendo considerações favoráveis à sua aprovação. A seguir, não havendo 104 

outras manifestações, a Sr.a Presidente, com a anuência do Plenário, colocou em votação o 105 

Parecer no 08/2019 da Comissão de Legislação, cujo voto conclui favoravelmente à criação 106 

do Curso de Pós-Graduação em Promoção de Saúde, nível de Doutorado Acadêmico, de 107 

interesse da Faculdade de Medicina da UFMG. O documento foi aprovado por 108 

unanimidade, gerando a Resolução no 03/2019 (ANEXO C). 3 Proposta de 109 

desmembramento do Departamento de Enfermagem Aplicada (ENA) para criação do 110 

Departamento de Gestão em Saúde (GES), de interesse da Escola de Enfermagem 111 

(Processo no 23072.056504/2017-92) - Quorum de deliberação: maioria absoluta dos 112 

membros do Colegiado (26 votos) - A Sr.a Presidente informou que foi distribuído aos 113 

Conselheiros o Parecer no 10/2019 da Comissão de Legislação (ANEXO D), elaborado 114 

pelo Professor Cícero Murta Diniz Starling, a quem passou a palavra para exposição do 115 

assunto. As Professoras Sônia Maria Soares e Marília Alves prestaram informações 116 

adicionais sobre a proposta e ressaltaram sua importância para a Escola de Enfermagem. 117 

Não havendo outras manifestações, a Sr.a Presidente, após observar que o quorum de 118 

deliberação corresponde atualmente a vinte e sete votos, colocou em votação o Parecer 119 

no 10/2019 da Comissão de Legislação, favorável à criação do Departamento de Gestão em 120 

Saúde (GES), vinculado à estrutura departamental da Escola de Enfermagem, com base no 121 

desmembramento do Departamento de Enfermagem Aplicada (ENA). O documento foi 122 

aprovado por unanimidade, apurando-se quarenta e nove votos a favor. Foi gerada a 123 

Resolução Complementar no 03/2019 (ANEXO E). 4 Proposta de redistribuição de 124 

cargo de professor da Carreira de Magistério Superior, ocupado pelo servidor 125 

docente Pedro Francisco Mota Júnior, do Departamento de Música (DMUSI) da 126 



 
                 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 

 

 

 4 

Universidade Federal de São João Del Rey (UFSJ) para o Departamento de 127 

Instrumentos e Canto (INC) da Escola de Música da Universidade Federal de Minas 128 

Gerais (UFMG) (Processo no 23072.011909/2019-63) - A Sr.a Presidente informou que 129 

foi distribuído aos Conselheiros o Parecer no 09/2019 da Comissão de Legislação 130 

(ANEXO F), elaborado pela Professora Zélia Inês Portela Lobato, que justificou sua 131 

ausência à sessão, razão pela qual passou a palavra ao Professor Roberto Maurício 132 

Carvalho Guedes, que a substituiu na reunião, para apresentação do assunto ao Plenário. O 133 

Diretor da Escola de Música, Professor Renato Tocantins Sampaio, mencionou aspectos da 134 

trajetória profissional do docente Pedro Francisco Mota Júnior, destacando sua expressiva 135 

produção intelectual e cultural em sua atuação de quase trinta anos no campo musical, com 136 

percurso que permeia tanto o universo da música erudita como o da popular. Houve 137 

ponderação favorável à menção, no Parecer no 09/2019, à produção intelectual do docente. 138 

A Sr.a Presidente observou que, em processos relativos a redistribuição do cargo de 139 

professor, é imprescindível a avaliação do memorial do candidato por comissão avaliadora, 140 

à qual compete emitir parecer conclusivo quanto à adequação ou não do docente às 141 

necessidades do Departamento de interesse, para a tomada de decisão pela Congregação, 142 

pelo voto de 2/3 de seus membros; contudo, cogitou a possibilidade de a Relatora da 143 

matéria, Professora Zélia Inês Portela Lobato, acrescentar ao seu Parecer informações 144 

sobre a produção intelectual do docente. Em seguida, não havendo outras manifestações e 145 

com a anuência dos Conselheiros, submeteu a votação o Parecer no 09/2019 da Comissão 146 

de Legislação, favorável à redistribuição do Professor Pedro Francisco Mota Júnior, do 147 

Departamento de Música da Escola de Música da Universidade Federal de São João Del 148 

Rei para o Departamento de Instrumentos e Canto da Escola de Música da Universidade 149 

Federal de Minas Gerais, em troca do código de vaga no 246231. O documento foi 150 

aprovado, apurando-se uma abstenção na votação. 5 Alteração do estatuto da Fundação 151 

Christiano Ottoni (FCO) - A Sr.a Presidente observou que, segundo a Resolução 152 

no 10/2004 do Conselho Universitário, que estabelece normas gerais para a contratação de 153 

Fundações de Apoio no âmbito da UFMG, para que o contrato possa ser feito, a Entidade 154 

deve ter seu Estatuto previamente analisado pelo Conselho Universitário, após a aprovação 155 

do Ministério Público do Estado de Minas Gerais e as devidas inscrições no Registro 156 

Público. A seguir, informou que foi distribuído aos Conselheiros o Parecer no 11/2019 da 157 

Comissão de Legislação (ANEXO G) e passou a palavra ao Relator, Professor Hermes 158 

Vilchez Guerrero, que apresentou o assunto ao Plenário. Após breves considerações de 159 

Conselheiros, a Sr.a Presidente submeteu a votação o Parecer no 11/2019 da Comissão de 160 

Legislação, cujo voto conclui favoravelmente às alterações realizadas no Estatuto da FCO, 161 

cumprindo-se a exigência determinada no art. 1o, inciso I da Resolução do Conselho 162 

Universitário no 10/2004. O documento foi aprovado, apurando-se uma abstenção na 163 

votação. 6 Revisão Orçamentária de 2018 da Fundação Universitária Mendes 164 

Pimentel (FUMP) - A Sr.a Presidente, após informar que foi distribuído aos Conselheiros 165 

o Parecer no 02/2019 da Comissão de Orçamento e Contas (ANEXO H), passou a palavra 166 

ao Relator, Professor Hugo Eduardo Araujo da Gama Cerqueira, que apresentou o assunto 167 

ao Plenário. Em seguida, a Sr.a Presidente informou estar à disposição dos Conselheiros, 168 
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para esclarecimentos, a Presidente da FUMP, Professora Sandra Maria Gualberto Braga 169 

Bianchet, a qual, com a aquiescência do Plenário, passou a participar da reunião e prestou 170 

informações adicionais, em especial sobre a previsão de saldo, ao final de 2018 de recurso 171 

da ordem de R$ 8.600.000,00, integrando a reserva de recursos próprios, destinada a cobrir 172 

despesas fiscais em caso de eventual indeferimento do processo de Certificação de 173 

Entidade Beneficente de Assistência Social (Cebas), bem como a manter o fluxo de caixa 174 

operacional seguro frente a eventualidades com repasses de recursos relativos a convênios. 175 

Após prestar os esclarecimentos solicitados, a Professora Sandra Maria Gualberto Braga 176 

Bianchet recebeu os agradecimentos da Sr.a Presidente e se retirou do recinto. A seguir, 177 

não havendo outras manifestações, a Sr.a Presidente, após obter a anuência do Plenário, 178 

submeteu a votação o Parecer no 02/2019 da Comissão de Orçamento e Contas, cujo voto 179 

conclui pela aprovação da proposta de revisão do orçamento de 2018 da Fundação 180 

Universitária Mendes Pimentel (FUMP). O documento foi aprovado por unanimidade, 181 

gerando a Resolução no 04/2019 (ANEXO I). 7 Recomposição das Comissões 182 

Permanentes do Conselho Universitário - A Sr.a Presidente informou que foram 183 

distribuídas aos Conselheiros informações (ANEXO J) sobre as vagas a serem preenchidas 184 

nas Comissões Permanentes e comentou que fica automaticamente adiada a indicação dos 185 

representantes discentes, em virtude da pendência da regularização da situação do DCE. A 186 

seguir, submeteu o assunto à apreciação do Plenário, que decidiu por unanimidade: 187 

a) reconduzir o Professor Cícero Murta Diniz Starling e o Servidor Técnico-Administrativo 188 

em Educação Helder de Castro Bernardes Barbosa para a Comissão de Legislação; 189 

b) reconduzir os Professores Terezinha de Fátima Carvalho de Souza e Carlos Augusto 190 

Rosa para a Comissão de Recursos; c) indicar o Professor João Alberto de Almeida para 191 

integrar a Comissão de Recursos. 8 Manifestação do Conselho Universitário a respeito 192 

da situação orçamentário-financeira do Conselho Nacional de Desenvolvimento 193 

Cientifico e Tecnológico (CNPq) - A Sr.a Presidente submeteu à consideração do Plenário 194 

minuta de texto, para subsidiar o Conselho Universitário na emissão de nota pública. Após 195 

sugestões de aprimoramento da redação, a Sr.a Presidente, com a anuência do Plenário, 196 

colocou em votação a proposta, que foi aprovada por unanimidade. Foi gerada a Moção 197 

(ANEXO K). PALAVRA LIVRE - A Sr.a Presidente deu ciência ao Plenário sobre os 198 

seguintes assuntos: 1) Programa Future-se, lançado pelo Governo Federal - observou que 199 

não há, por parte do Ministério da Educação (MEC), solicitação formal para que as 200 

Universidades manifestem sua adesão ou não ao referido Programa. Destacou que o MEC 201 

divulgou apenas uma minuta de um Projeto de Lei (PL), que será formatado após a 202 

consulta pública, cujo período, que expirava em 15 de agosto, foi estendido até 31 de 203 

agosto de 2019. Ressaltou a importância de toda a comunidade universitária tomar 204 

conhecimento e refletir sobre a matéria e informou que foram promovidas várias atividades 205 

neste sentido na UFMG: a) mesa-redonda com o tema “Em Defesa da Universidade 206 

Necessária”, como parte das atividades do ciclo de conferências Tempos Presentes, 207 

realizada em 9 de agosto, no auditório da Escola de Arquitetura, com a participação do 208 

Professor José Murilo de Carvalho, do Departamento de História da Universidade Federal 209 

do Rio de Janeiro, da Professora Márcia Abrahão Moura, Reitora da Universidade de 210 
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Brasília, bem como do Professor João Antonio de Paula, da Faculdade de Ciências 211 

Econômicas da UFMG, o qual, ao final do evento, lançou o livro, de sua autoria, A 212 

Presença do Espírito de Minas: a UFMG e o Desenvolvimento de Minas Gerais; b) debate 213 

ampliado, ocorrido em 12 de agosto no Campus Saúde, com as reflexões do Professor 214 

Emérito da UFMG José Francisco Soares, membro do Conselho Nacional de 215 

Educação (CNE) e ex-presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 216 

Educacionais Anísio Teixeira (Inep); c) debate ampliado no Campus Pampulha, realizado 217 

no dia 13 de agosto no Centro de Atividades Didáticas de Ciências Naturais (CAD 1), 218 

durante o qual foi apresentada análise técnica da minuta do projeto com base em estudo 219 

feito por grupo de trabalho integrado pela Procuradora-Chefe Adjunta da Procuradoria 220 

Federal na UFMG, Ludmila Meira Maia Dias, pelo Diretor de Relações Internacionais, 221 

Professor Aziz Tuffi Saliba, pelo Pró-Reitor de Planejamento e Desenvolvimento, 222 

Professor Maurício Freire Garcia, pelo Chefe do Gabinete da Reitora, Professor Rui Rothe-223 

Neves, pela Coordenadora Executiva da Coordenadoria de Transferência e Inovação 224 

Tecnológica, Juliana Corrêa Crepalde Medeiros, e pela Diretora de Cooperação 225 

Institucional, Professora Ana Flávia Machado; d) conferência, no âmbito do ciclo de 226 

conferências e seminários Tempos Presentes, realizada em 20 de agosto no Centro de 227 

Atividades Didáticas de Ciências Humanas (CAD 2), proferida pelo Professor Roberto 228 

Leher, ex-Reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, com o tema “Universidades 229 

Federais, Ultraneoliberalismo Autocrático e Alternativas Democráticas”. A Sr.ª Presidente 230 

acrescentou que a UFMG tem feito ações com parlamentares e mantido constante diálogo 231 

com os Diretores de Unidades, com o Sindicato dos Professores de Universidades Federais 232 

de Belo Horizonte, Montes Claros e Ouro Branco (APUBH), com o Sindicato dos 233 

Trabalhadores nas Instituições Federais de Ensino (SINDIFES) e com o Diretório Central 234 

dos Estudantes (DCE), entidades que cumprem agenda própria de discussão sobre as 235 

questões apresentadas. 2) Extinção das Funções Gratificadas nos níveis FG-4 a FG-7, por 236 

determinação do Decreto no 9.725, de 12 de março de 2019, que extingue cargos em 237 

comissão e funções de confiança e limita a ocupação, a concessão ou a utilização de 238 

gratificações - observou que o Decreto extinguiu mais de 12 mil funções gratificadas em 239 

instituições federais da área da educação e informou sobre ações contra o referido Decreto, 240 

interpostas pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) no Supremo Tribunal 241 

Federal (STF), sob o argumento de inconstitucionalidade, por ferir o princípio da 242 

autonomia universitária e extrapolar os limites do poder do presidente da República, e pelo 243 

Ministério Público Federal (MPF) em Minas Gerais, que impetrou Ação Civil 244 

Pública (ACP) com pedido de tutela de urgência, cuja ação teve a adesão de algumas IFES, 245 

sob os argumentos da inconstitucionalidade, prejuízo às atividades de ensino, pesquisa e 246 

extensão, dentre outros argumentos. Acrescentou que o SINDIFES também pleiteou no 247 

MPF ação para reverter o corte das funções FGs nas Instituições Federais de Ensino de 248 

Minas Gerais – UFMG, Centro Federal de Educação Tecnológica (CEFET-MG), 249 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), Instituto Federal de 250 

Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais (IFMG) – e nos demais Institutos e 251 

Universidades Federais. 3) Bloqueio orçamentário - observou que, até o mês de agosto, a 252 

https://ufmg.br/comunicacao/noticias/livro-de-joao-antonio-de-paula-entrelaca-ufmg-e-minas
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/livro-de-joao-antonio-de-paula-entrelaca-ufmg-e-minas
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UFMG conseguiu honrar seus compromissos, mas ressaltou que, a partir de setembro, a 253 

situação orçamentária ficará muito difícil caso o MEC não libere os recursos originalmente 254 

previstos para a Universidade em 2019. Relatou que a UFMG tem encaminhado ao MEC 255 

informações, comprovadas por dados, sobre a condição orçamentária e financeira da 256 

Instituição e sobre as medidas tomadas para reduzir os gastos, dentre as quais citou: 257 

a) cancelamento de editais internos de fomento e melhoria de equipamentos e da 258 

infraestrutura; b) intensificação da campanha para racionalização do uso de água e energia; 259 

c) interrupção do uso de ar-condicionado de conforto; d) contenção de viagens e diárias; 260 

e) renegociação de contratos de serviços terceirizados; f) interrupção da circulação da 261 

Linha 4 do serviço interno gratuito de transporte; g) suspensão de alguns serviços de 262 

manutenção; h) o adiamento de compras pelas Unidades/Órgãos; i) limitação de impressos. 263 

Salientou que estão sendo priorizadas, até que seja revertido o corte, as atividades fins – 264 

ensino, pesquisa e extensão – e preservados os pagamentos de bolsas estudantis 265 

implementadas pela UFMG e os contratos de terceirizados. Informou que tem atuado 266 

ativamente, junto a parlamentares e ao Governo Federal, em parceria com a Andifes e 267 

outras Instituições, para a manutenção do orçamento de 2019 aprovado na Lei 268 

Orçamentária Anual (LOA), o qual, em maio deste ano, sofreu bloqueio. Acrescentou que, 269 

em reunião realizada em 21 de agosto na ANDIFES, o secretário de Educação Superior do 270 

Ministério da Educação (SESu/MEC), Arnaldo Barbosa de Lima Júnior, afirmou aos 271 

reitores que poderá haver, no mês de setembro, um desbloqueio de parte dos recursos e que 272 

o orçamento de 2020 para as universidades deve manter os mesmos patamares do 273 

orçamento de 2019. Em seguida, a Sr.a Presidente convidou os Conselheiros para 274 

prestigiarem a cerimônia de comemoração dos 92 anos de UFMG e 90 da FUMP, a 275 

realizar-se no dia 9 de setembro de 2019, às 19 horas, no Auditório do prédio da Reitoria, 276 

oportunidade em que os homenageados receberão a Medalha Mendes Pimentel: os Reitores 277 

da UFMG Jaime Arturo Ramírez (gestão 2014-2018), Clélio Campolina Diniz (gestão 278 

2010-2014), Ronaldo Tadeu Pena (gestão 2006-2010), Ana Lúcia Gazzola (gestão 2002 - 279 

2006), Francisco César de Sá Barreto  (gestão 1998-2002) e Tomaz Aroldo da Mota Santos 280 

(gestão 1994-1998); os Professores José Israel Vargas, Roberto Assis Ferreira; e, em 281 

memória póstuma, os Professores Henrique Cláudio de Lima Vaz (padre Vaz) e o Reitor 282 

da Universidad de la República Uruguay, Jorge Brovetto Cruz (gestões 1990-1994 e 1994-283 

1998). Foram também homenageados, pela contribuição com o trabalho que a FUMP 284 

desenvolve no campo da assistência estudantil, os Professores Edgard Carvalho Silva (in 285 

memoriam), Romeu Cardoso Guimarães, Maria Carmen Fonseca Serpa Carvalho, o Senhor 286 

Roque Almeida e o Instituto Bancorbrás. O Diretor da Faculdade de Direito, Professor 287 

Hermes Vilchez Guerrero, após destacar que a Medalha Mendes Pimentel homenageia e 288 

reconhece a importância do Jurista e Professor Francisco Mendes Pimentel, primeiro 289 

Reitor da Universidade, fez um breve relato histórico sobre a trajetória do docente, que em 290 

1899 ingressou no magistério superior, na Faculdade de Direito, em que exerceu, por duas 291 

vezes, o cargo de Diretor e foi encarregado, em 1927, pelo Presidente Antônio Carlos, de 292 

coordenar o processo de criação da Universidade de Minas Gerais. A Sr.a Presidente 293 

convidou o Professor Hermes Vilchez Guerrero para discorrer sobre o Reitor Professor 294 
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Francisco Mendes Pimentel na cerimônia de aniversário da UFMG. A Universitária Ana 295 

Carolina Leal, após comentar que o Conselho Universitário da Universidade Federal de 296 

Pernambuco, mediante nota pública elaborada em reunião realizada em 26 de agosto de 297 

2019, manifestou-se contrariamente ao Programa Future-se, convidou os Conselheiros para 298 

participarem, no dia 7 de setembro, do ato conjunto com a APUBH e o SINDIFES, em 299 

defesa das universidades e contra os cortes na educação, e, no dia 28 de agosto, às 17 300 

horas, no “piscinão” da Escola de Belas-Artes, de encontro para a organização de 301 

intervenção artística no referido ato. Informou que foi distribuído aos Conselheiros o 302 

Boletim Informativo do DCE, que registra algumas ações da atual Gestão - Sem medo de 303 

mudar a UFMG -, cujo mandato expira em 18 de setembro de 2019. O Universitário 304 

Gabriel Lopo Silva Ramos parabenizou a UFMG pela condução relativa ao Programa 305 

Future-se e pelos debates promovidos, que tiveram ampla participação da comunidade 306 

universitária como um todo, em especial do segmento discente, e prestou as seguintes 307 

informações: a) no período de 27 a 30 de agosto, realiza-se a Semana da Recepção Negra, 308 

atividade importante organizada pelo DCE, pelo Centro de Convivência Negra (CCN) e 309 

pela Associação dos Servidores da UFMG (ASSUFEMG), com o apoio de várias 310 

entidades, com o objetivo de dar boas-vindas ao estudante ingressante e gerar oportunidade 311 

de interação; b) em 23 de agosto, após ampla reforma feita pela atual gestão do DCE, foi 312 

reinaugurada a Casa Azul/DCE-UFMG, situada na Rua dos Guajajaras, evento que foi 313 

prestigiado por vários docentes, como o Professor Cícero Murta Diniz Starling e por 314 

muitos que participaram ativamente da luta contra a ditadura militar no Brasil, como a 315 

Professora Samira Zaidan e a Deputada Federal Jô Moraes. Destacou a importância da 316 

Casa Azul como espaço de valorização do movimento estudantil e convidou todos para 317 

visitá-lo, além de solicitar doações de móveis, bem como de livros, documentos, cartazes e 318 

folhetos referentes à memória da luta dos estudantes pela democracia; c) em setembro, 319 

expira o mandato da atual gestão do DCE, que foi representativa, mobilizada e atuante na 320 

defesa dos interesses dos discentes e da universidade pública. Ponderou favoravelmente à 321 

realização de estudos sobre a situação de estudantes mães na UFMG, que enfrentam 322 

dificuldades para se manter na Universidade. A Conselheira Swraide Salgado Agripino 323 

parabenizou o Hospital das Clínicas, Unidade Especial da UFMG, pelo seu aniversário de 324 

91 anos, completados em 21 de agosto de 2019, e ressaltou sua importância. O Professor 325 

Roberto Maurício Carvalho Guedes informou que, em 22 de agosto de 2019, foi publicada 326 

no Diário Oficial da União (DOU) a cessão de uso gratuito pela UFMG, por período de 327 

vinte anos, da Fazenda Modelo, localizada em Pedro Leopoldo, para funcionamento da 328 

Escola de Veterinária. A Reitora ressaltou a importância da cessão, a qual, há muitos anos, 329 

a UFMG se empenha para efetivar e comentou que as negociações evoluíram no ano 330 

passado, após reunir-se com a Diretora da Escola de Veterinária, Professora Zélia Inês 331 

Portela Lobato, com a equipe do Sistema de Gestão dos Imóveis de Uso Especial da 332 

União (SPIU), da Secretaria de Planejamento e Gestão do Ministério da Economia. O 333 

Professor Maurício José Laguardia Campomori relatou que, às vésperas de Congresso 334 

Internacional, evento promovido pela Escola de Arquitetura e apoiado pelo Conselho 335 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), houve o cancelamento 336 
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dos recursos concedidos, sem qualquer aviso prévio, salvo o de nota, publicada em 15 de 337 

agosto na página virtual do CNPq, que informa a suspensão de indicações de bolsistas. A 338 

Sr.a Presidente observou que a UFMG não recebeu oficialmente qualquer informação do 339 

CNPq sobre bolsas direcionadas à UFMG como as relativas ao Programa Institucional de 340 

Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) e ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 341 

em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (PIBITI), destacando que o CNPq também 342 

tem buscado reverter os cortes efetuados pelo Governo Federal. A Professora Micheline 343 

Rosa Silveira convidou todos para participarem das atividades comemorativas do 344 

aniversário de 108 anos da Faculdade de Farmácia, a realizarem-se pela manhã do dia 30 345 

de agosto, com café da manhã, condecoração de homenageados e palestra sobre o 346 

Programa Future-se, a ser ministrada pelo Professor Aziz Tuffi Saliba. A Professora 347 

Márcia Almeida convidou todos para assistirem diariamente, das 18h às 22h, na fachada 348 

digital do Espaço do Conhecimento, na Praça da Liberdade, a dez vídeos produzidos por 349 

alunos da Universidade sobre seus trabalhos de pesquisa e extensão, premiados no 350 

Visualiza UFMG 2018, evento que ocorre durante a Semana do Conhecimento e cujo 351 

tema, no referido ano, foi “Saberes e práticas para reduzir desigualdades”. O Professor 352 

Gustavo Pereira Cortês informou que, por decisão do Ministério da Cidadania/Secretaria 353 

Especial do Esporte, não foi renovado o convênio firmado com a Universidade Federal de 354 

Minas Gerais, mantido desde 2009, para gestão, realizada pela Escola de Educação Física, 355 

Fisioterapia e Terapia Ocupacional, das atividades do Programa de Formação, 356 

Monitoramento e Avaliação dos Programas de Esporte e Lazer (PELC). Acrescentou que 357 

há expectativa de renovação, no mês de novembro, de convênio para a formação de atletas 358 

pelo Centro de Treinamento Esportivo (CTE), que atualmente atende 356 atletas. A 359 

Sr.a Presidente lamentou a descontinuidade do PELC, importante tanto para a Universidade 360 

como para a cidade. Cumprimentou o Universitário Gabriel Lopo Silva Ramos, pelo seu 361 

aniversário, o qual foi saudado com aplausos do Plenário. A seguir, não havendo outras 362 

manifestações, a Sr.a Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão, da 363 

qual, eu, Consuelo Dourado Dupin, Coordenadora da Secretaria dos Órgãos de Deliberação 364 

Superior, lavrei a presente ata, que assino. 365 
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