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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO 

REALIZADA EM 24 DE SETEMBRO DE 2019 

Aos vinte e quatro dias do mês de setembro de dois mil e dezenove, às quatorze horas, 3 

reuniu-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), pela 8 

Escola de Arquitetura; Cristiano Gurgel Bickel (Diretor) e Márcia Almada (representante), 9 

pela Escola de Belas-Artes; Leonardo David Tuffi Santos (Diretor) e Maximiliano Soares 10 

Pinto (representante), pelo Instituto de Ciências Agrárias; Elida Mara Leite Rabelo (Vice-11 

Diretora) e Ricardo Gonçalves (representante), pelo Instituto de Ciências Biológicas; Hugo 12 

Eduardo Araujo da Gama Cerqueira (Diretor) e Frederico Gonzaga Jayme Júnior 13 

(representante), pela Faculdade de Ciências Econômicas; Francisco Dutenhefner (Diretor) 14 

e Ado Jório de Vasconcelos (representante), pelo Instituto de Ciências Exatas; Terezinha 15 

de Fátima Carvalho de Souza (Diretora) e Elisângela Cristina Aganette (representante), 16 

pela Escola de Ciência da Informação; Hermes Vilchez Guerrero (Diretor) e João Alberto 17 

de Almeida (representante), pela Faculdade de Direito; Daisy Moreira Cunha (Diretora), 18 

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

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

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

Murta Diniz Starling (Diretor) e Danilo Amaral (representante), pela Escola de 22 

Engenharia; Micheline Rosa Silveira (Vice-Diretora) e Cristina Mariano Ruas 23 

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

(Vice-Diretor), pela Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas; Vilma Lúcia Macagnan 25 

Carvalho (Diretora) e Úrsula Ruchkys de Azevedo (representante suplente), pelo Instituto 26 

de Geociências; Graciela Inés Ravetti de Gómez (Diretora) e Ana Larissa Adorno 27 

Marciotto Oliveira (representante), pela Faculdade de Letras; Humberto José Alves 28 

(Diretor) e Manoel Otávio da Costa Rocha (representante), pela Faculdade de Medicina; 29 

Renato Tocantins Sampaio (Diretor), pela Escola de Música; Henrique Pretti (Diretor), 30 

pela Faculdade de Odontologia; Zélia Inês Portela Lobato (Diretora) e Ronald Kennedy 31 

Luz (representante), pela Escola de Veterinária; Andréa Maria Silveira (Diretora), pelo 32 

Hospital das Clínicas; Márcio Fantini Miranda (Diretor), pela Escola de Educação Básica e 33 

Profissional; Elton Antunes (suplente), pela representação do corpo docente da área de 34 

Humanidades; Élder Antônio Sousa e Paiva, pela representação do corpo docente da área 35 

de Ciências da Vida; Servidores Cristina del Papa, Kayla Veruska Lopes da Silva 36 

(suplente), Kátia Lúcia Pacheco, Swraide Salgado Agripino, Herivelton de Oliveira Ferraz, 37 

Rejani Aparecida de Andrade Silva e Magali Gomes Pinto (suplente), pela representação 38 

do corpo técnico-administrativo em educação. Justificaram sua ausência à sessão os 39 

Conselheiros Denise Morado Nascimento, Silvania Sousa do Nascimento, Eduardo Viana 40 

Vargas e Maria Elisa de Souza e Silva, tendo também deixado de comparecer os 41 

Conselheiros Ana Lúcia de Mattia, Rogério Vasconcelos Barbosa e Glaura Goulart Silva. 42 
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Encontram-se vagas as dez representações do corpo discente. Participaram da sessão, com 43 

a anuência do Plenário, como convidados, com direito a voz, mas não a voto, os 44 

Universitários Gabriel Lopo Silva Ramos, Anna Carolina Leal e Lucas Ferreira de Souza 45 

Cruz. Havendo quorum regulamentar, a Sr.a Presidente, após cumprimentar os 46 

Conselheiros, declarou abertos os trabalhos. EXPEDIENTE - Comunicação - A 47 

Congregação da Faculdade de Educação, na reunião realizada em 2 de setembro de 2019, 48 

indicou como representantes da Unidade no Conselho Universitário os Professores Silvania 49 

Sousa do Nascimento (efetiva) e Rogério Correia da Silva (suplente). A Sr.a Presidente deu 50 

boas-vindas aos novos Conselheiros. Informes - A Sr.a Presidente comentou que expirou 51 

em 18 de setembro de 2019 o mandato da atual gestão do Diretório Central dos 52 

Estudantes (DCE), estando previstas para os dias 1o e 2 de outubro de 2019 as eleições 53 

para escolha da nova direção, e consultou o Plenário sobre a possibilidade de convidar 54 

discentes para participarem da presente reunião com direito a voz, mas não a voto. Houve 55 

anuência do Plenário, passando a participar da reunião os Universitários nomeados no rol 56 

de presentes. A seguir, a Sr.a Presidente prestou as seguintes informações: a) a UFMG foi 57 

convocada, juntamente com dirigentes das maiores universidades federais brasileiras, entre 58 

as quais a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), a Universidade Federal 59 

do Rio de Janeiro (UFRJ) e a Universidade de Brasil (UnB), para audiência pública no 60 

Senado Federal, ocorrida em 17 de setembro de 2019, para debater a minuta do Programa 61 

“Future-se”, proposto pelo Governo Federal, com o objetivo de subsidiar os parlamentares 62 

com informações sobre a realidade das universidades e a visão dos dirigentes sobre a 63 

minuta de Projeto de Lei (PL) do “Future-se”, considerando que o referido PL deverá ser 64 

encaminhado ao Congresso Nacional. Na ocasião, houve sinalização de que a proposta de 65 

projeto será reestruturada à luz das críticas apresentadas pelos Reitores e Reitoras presentes 66 

à audiência, dentre as quais: fragilização da autonomia universitária; ausência de referência 67 

explícita ao financiamento público do sistema federal de ensino superior; ausência de 68 

menção aos projetos de extensão e às políticas de assistência estudantil; falta de clareza nas 69 

propostas que propõem o relacionamento entre fundos privados e universidades federais; 70 

centralização da gestão no Ministério da Educação (MEC) e inexistência de referências às 71 

fundações de apoio. b) os Reitores e Reitoras presentes à audiência pública defenderam a 72 

aprovação da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 24/2019, em análise na Câmara 73 

dos Deputados, cujo teor propõe excluir do teto de gastos públicos os recursos próprios da 74 

Instituição, uma vez que o teto federal de gastos obriga que a arrecadação própria das 75 

universidades seja usada, caso exceda o limite, por exemplo, para o pagamento da dívida 76 

pública, impedindo que as instituições possam usufruir do recurso arrecadado. No mesmo 77 

dia, Reitoras de Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) entregaram à bancada 78 

feminina da Câmara dos Deputados documento com apelo às parlamentares para que 79 

defendam o desbloqueio do orçamento imposto às IFES. c) a UFMG participou, no dia 21 80 

de agosto de 2019, na ANDIFES, de reunião com o Secretário de Educação Superior do 81 

Ministério da Educação (Sesu/MEC), Arnaldo Barbosa de Lima Júnior, o qual sinalizou 82 

aos Reitores a possibilidade de haver desbloqueio de parte dos recursos a partir de 83 

setembro e a manutenção do orçamento de 2020 para as universidades nos mesmos 84 
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patamares de 2019. d) será realizada, em 2 de outubro de 2019 em Brasília, a “Marcha pela 85 

Ciência” no Congresso Nacional, movimento organizado pelas entidades científicas e 86 

acadêmicas que compõem a Iniciativa para Ciência e Tecnologia no Parlamento (ICTP.br) 87 

e que tem o objetivo de buscar alteração no Projeto de Lei Orçamentária para 2020 88 

(PLOA 2020), já enviado pelo governo ao Congresso Nacional e cujo montante é 89 

desfavorável à ciência, à tecnologia e à educação. As atividades terão início em 1o de 90 

outubro, com a entrega, ao presidente da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos 91 

e Fiscalização (CMO), de documento com as sugestões de mudança. A Conselheira 92 

Cristina del Papa informou que várias Entidades - Federação de Sindicatos de 93 

Trabalhadores Técnico-administrativos em Instituições de Ensino Superior Públicas do 94 

Brasil (FASUBRA), Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino 95 

Superior (ANDES), Associação Nacional de Pós-graduandos (ANPG), União Nacional dos 96 

Estudantes (UNE), Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, 97 

Profissional e Tecnológica (SINASEFE) - articularam movimento de 48 horas de Greve 98 

Nacional da Educação, com atividades de luta e resistência no dia 2 de outubro e no dia 3 99 

com atividades de rua, em defesa da educação e contra os cortes feitos pelo atual Governo 100 

Federal nos orçamentos das IFES, da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 101 

Nível Superior (CAPES) e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 102 

Tecnológico (CNPq). A seguir, a Sr.a Presidente observou que o Conselho de Ensino, 103 

Pesquisa e Extensão (CEPE), na sessão realizada em 19 de setembro de 2019, aprovou a 104 

emissão de moção que reafirma sua posição em defesa do financiamento público do 105 

sistema federal de ensino superior e das agências de fomento à pesquisa e à pós-graduação 106 

e contra o bloqueio de recursos de manutenção e custeio imposto às instituições públicas 107 

de ensino superior. A seguir, consultou os Conselheiros sobre a possibilidade de, ao final 108 

da reunião, emitir moção conjunta com o CEPE neste sentido. Houve anuência do Plenário. 109 

ORDEM DO DIA - 1 Autorização à Reitora para afastamento do país no período de 110 

29 de junho a 5 de julho de 2019 - Autorização aprovada ad referendum do Conselho 111 

Universitário - A Sr.a Presidente passou a palavra ao Vice-Reitor, Professor Alessandro 112 

Fernandes Moreira, que informou ter sido distribuído aos Conselheiros o Ofício 113 

no 0542/2019 (ANEXO A), mediante o qual a Reitora pede a autorização do Conselho 114 

Universitário para se afastar do País, no período de 29 de junho a 5 de julho de 2019, com 115 

a finalidade de participar do 29o Encontro da Associação das Universidades de Língua 116 

Portuguesa (AULP), em Lisboa, Portugal. A seguir, a Sr.a Presidente, após observar que a 117 

UFMG é Vice-Presidente da AULP e representante brasileira no Conselho de 118 

Administração da Entidade, fez breve relato sobre sua participação no evento, cujo tema 119 

foi “Arte e Cultura na Identidade dos Povos”, durante o qual foi apresentada a política de 120 

cultura da UFMG, indissociada do ensino, da pesquisa e da extensão, e ressaltada a 121 

importância da Formação Transversal em Culturas em Movimento e Processos Criativos, 122 

que expressa o compromisso da UFMG de fazer com que a cultura seja um espaço de 123 

atuação estratégica em seu projeto político-acadêmico. O Professor Alessandro Fernandes 124 

Moreira submeteu o assunto à apreciação do Plenário e, em seguida, não havendo 125 

manifestações, colocou em votação sua aprovação ad referendum, que foi homologada por 126 
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unanimidade. 2 Prestação de Contas da Fundação Universitária Mendes 127 

Pimentel (FUMP) relativa ao exercício de 2018 - A Sr.a Presidente pediu a autorização 128 

do Plenário para convidar o Diretor de Relações Institucionais da FUMP, Professor 129 

Walmir Matos Caminhas, para participar da sessão durante a discussão dos itens 2 e 3 da 130 

pauta, com a finalidade de prestar os esclarecimentos que se fizerem necessários. Não 131 

havendo objeções do Plenário, o referido docente passou a participar da reunião. A seguir, 132 

a Sr.a Presidente informou que foi distribuído aos Conselheiros o Parecer no 03/2019 da 133 

Comissão de Orçamento e Contas (ANEXO B) e passou a palavra ao Relator da matéria, 134 

Professor Hugo Eduardo Araujo da Gama Cerqueira, que apresentou o assunto. O 135 

Professor Walmir Matos Caminhas prestou esclarecimentos adicionais ao Plenário. Em 136 

seguida, a Sr.a Presidente, com a anuência dos Conselheiros, colocou em votação o Parecer 137 

no 03/2019 da Comissão de Orçamento e Contas, cujo voto conclui favoravelmente à 138 

prestação de contas da FUMP relativa ao exercício de 2018. O documento foi aprovado por 139 

unanimidade pelo Plenário. Foi gerada a Resolução no 05/2019 (ANEXO C). 3 Proposta 140 

de alteração do Estatuto da Fundação Universitária Mendes Pimentel (FUMP) 141 

alterando a Resolução no 02/2014, de 27 de março de 2014 - A Sr.a Presidente, após 142 

observar que, segundo dispõe o inciso XXIV do art. 13 do Estatuto da UFMG, compete ao 143 

Conselho Universitário aprovar o Estatuto da FUMP, informou que foi distribuído aos 144 

Conselheiros o Parecer no 15/2019 da Comissão de Legislação (ANEXO D), elaborado 145 

pelo Professor Hermes Vilchez Guerrero, a quem passou a palavra para exposição do 146 

assunto ao Plenário. Após fase de esclarecimento e discussão, a Sr.a Presidente, com a 147 

anuência dos Conselheiros, submeteu a votação o Parecer no 15/2019 da Comissão de 148 

Legislação, favorável às propostas de alteração do Estatuto da FUMP, esclarecendo que a 149 

aprovação do Parecer implica a aprovação em bloco da proposta de nova Resolução, sem 150 

prejuízo de destaques, os quais serão discutidos e votados separadamente. Houve 151 

aprovação unânime do Plenário. A seguir, foram apresentados, discutidos e votados os 152 

seguintes destaques: a) Art. 10, inciso II (II - três (03) representantes titulares e três (03) 153 

suplentes do corpo docente da UFMG, sendo (01) deles e seu respectivo suplente do 154 

Campus Montes Claros, indicados pelo Reitor e aprovados pelo Conselho Universitário;) - 155 

supressão do trecho “do Campus Montes Claros” - destaque rejeitado, tendo sido apurados 156 

dezenove votos a favor, vinte contrários e três abstenções, resultando, após sugestões de 157 

ajustes, na seguinte redação: “II - 03 (três) representantes titulares e 03 (três) suplentes do 158 

corpo docente da UFMG, sendo 01 (um) titular e 01 (um) suplente do Instituto de Ciências 159 

Agrárias, indicados pelo(a) Reitor(a) e aprovados pelo Conselho Universitário”. b) Art. 10, 160 

inciso III (III - três (03) representantes titulares e três (03) suplentes do corpo discente da 161 

UFMG, sendo um deles e seu respectivo suplente do Campus Montes Claros, assistidos 162 

pela Fump, regularmente matriculados, indicados pelo Conselho de Assuntos Estudantis 163 

da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE) e aprovados pelo Conselho Universitário.) 164 

- manutenção do DCE como responsável pela indicação dos representantes do corpo 165 

discente da UFMG para compor o Conselho Curador da FUMP, com a supressão tanto do 166 

Conselho de Assuntos Estudantis da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis quanto do 167 

Conselho Universitário como instâncias de, respectivamente, indicação e aprovação de 168 
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representantes discentes - destaque aprovado, apurando-se trinta e dois votos a favor, 169 

resultando na seguinte redação: “III - 03 (três) representantes titulares e 03 (três) suplentes 170 

do corpo discente da UFMG, sendo um deles e seu respectivo suplente do Instituto de 171 

Ciências Agrárias, todos assistidos pela FUMP, regularmente matriculados, indicados pelo 172 

Diretório Central dos Estudantes.”. c) Art. 10, § 2o (§ 2o Os discentes indicados terão 173 

mandato de dois anos, permitida uma recondução.) - alteração do mandato dos 174 

representantes discentes, de dois para um ano - destaque aprovado, apurando-se na votação 175 

quarenta e dois votos a favor e dois contra, resultando na seguinte redação: “§ 2o Os 176 

discentes indicados terão mandato de um ano, permitida uma recondução”. d) Art. 10 - 177 

inserção de parágrafo prevendo período de tempo para a indicação pelo DCE dos 178 

representantes discentes, e, na hipótese de não apresentação dos nomes dentro desse prazo, 179 

a competência para a indicação ficará a cargo do Conselho de Assuntos Estudantis da Pró-180 

Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE) - destaque aprovado, apurando-se quarenta e dois 181 

votos a favor, um contra e uma abstenção, resultando na inserção de novo parágrafo, com o 182 

seguinte teor: “§ 5o Caso a indicação do representante, a que se refere o inciso III do caput 183 

deste artigo, não seja apresentada pelo Diretório Central dos Estudantes à autoridade 184 

competente da FUMP até 30 (trinta) dias antes de extinto o mandato do representante ou, 185 

nos demais casos de vacância, dentro dos 30 (trinta) dias subsequentes à vaga, a indicação 186 

será feita pelo Conselho de Assuntos Estudantis da Pró-Reitoria de Assuntos 187 

Estudantis (PRAE)”. e) Art. 27, § 3o (§ 3o 01 (um) conselheiro fiscal e seu respectivo 188 

suplente será indicado pelo Conselho de Assuntos Estudantis da PRAE e aprovados pelo 189 

Conselho Universitário, dentre os estudantes assistidos pela Fump, regularmente 190 

matriculados na UFMG, com mandato de 02 (dois) anos, permitida 01 (uma) recondução.) 191 

- adaptação da redação para a seguinte: “§ 3o 01 (um) conselheiro fiscal e seu respectivo 192 

suplente será indicado pelo Diretório Central dos Estudantes, dentre os estudantes 193 

assistidos pela FUMP, regularmente matriculados na UFMG, com mandato de 01 (um) 194 

ano, permitida uma recondução.” - destaque aprovado. f) Art. 27 - inserção de parágrafo, 195 

com renumeração do subsequente, com o seguinte teor: “§ 4o Caso a indicação do 196 

representante a que se refere o § 3o do caput deste artigo não seja encaminhada, pelo 197 

Diretório Central dos Estudantes, à autoridade competente da FUMP até 30 (trinta) dias 198 

antes de extinto o mandato do representante ou, nos demais casos de vacância, dentro dos 199 

30 (trinta) dias subsequentes à vaga, a indicação será feita pelo Conselho de Assuntos 200 

Estudantis da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis.” - destaque aprovado. g) Art. 28, 201 

parágrafo único (Parágrafo único. Ocorrendo vaga na suplência do Conselho Fiscal, o 202 

Reitor ou o Conselho de Assuntos Estudantis da PRAE indicará novo membro, conforme 203 

disposto nos parágrafos 1o e 3o do art. 27, respectivamente.) - adaptação ao destaque 204 

aprovado de nova redação para o inciso III do art. 10, que responsabiliza o DCE de indicar 205 

os representantes discentes, resultando no seguinte teor: “Parágrafo único. Ocorrendo vaga 206 

na suplência do Conselho Fiscal, o Diretório Central dos Estudantes, o(a) Reitor(a) ou o 207 

Conselho de Assuntos Estudantis da PRAE indicará novo membro, conforme disposto nos 208 

parágrafos 1o, 2o, 3o e 4o do art. 27, respectivamente.” - destaque aprovado. Foi gerada a 209 

Resolução no 08/2019 (ANEXO E). A Sr.a Presidente agradeceu, pela colaboração, ao 210 
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Professor Walmir Matos Caminhas, o qual se retirou, em seguida, do Plenário. 4 Proposta 211 

de criação do Curso de Mestrado Profissional em Engenharia de Sistemas, de 212 

interesse da Escola de Engenharia (Processo no 23072.019253/2019-27) - A Sr.a 213 

Presidente observou que o Conselho Universitário, na sessão realizada em 25 de junho de 214 

2019, autorizou a submissão à CAPES de propostas de novos cursos de Pós-Graduação 215 

aprovados pelo CEPE, condicionado o início do funcionamento à aprovação pelo Conselho 216 

Universitário, em consonância ao disposto no § 1o do art. 11 da Resolução Complementar 217 

no 02/2017 do CEPE, de 4 de julho de 2017, que aprova as Normas Gerais de Pós-218 

Graduação da UFMG. Acrescentou que a proposta de criação do Curso de Mestrado 219 

Profissional em Engenharia de Sistemas foi aprovada pelo CEPE, na sessão de 6 de agosto 220 

de 2019, e submetida à CAPES dentro do prazo-limite de 9 de agosto de 2019. A seguir, 221 

informou que foi distribuído aos Conselheiros o Parecer no 12/2019 da Comissão de 222 

Legislação (ANEXO F), elaborado pelo Professor Humberto José Alves, a quem passou a 223 

palavra, para apresentação do assunto ao Plenário. O Professor Cícero Murta Diniz Starling 224 

prestou informações adicionais, destacando que, caso aprovada a proposta, a Escola de 225 

Engenharia passará a ofertar o Curso de Graduação em Engenharia de Sistemas, criado em 226 

2007, e sediará seu segundo curso de Mestrado Profissional, sendo o primeiro o de 227 

Engenharia Metalúrgica, Materiais e de Minas. A seguir, não havendo manifestações, a Sr.a 228 

Presidente, com a anuência do Plenário, submeteu a votação o Parecer no 12/2019 da 229 

Comissão de Legislação, cujo voto conclui favoravelmente à proposta de criação do Curso 230 

de Mestrado Profissional em Engenharia de Sistemas, de interesse da Escola de 231 

Engenharia. Houve aprovação unânime, tendo sido gerada a Resolução no 06/2019 232 

(ANEXO G). 5 Proposta de transferência da sede do Programa de Pós-Graduação em 233 

Patologia da Faculdade de Medicina para o Instituto de Ciências Biológicas (Processo 234 

no 23072.044199/2018-77) - A Sr.a Presidente informou que foi distribuído aos 235 

Conselheiros o Parecer no 13/2019 da Comissão de Legislação, elaborado pela Professora 236 

Zélia Inês Portela Lobato, a quem passou a palavra para apresentação do assunto ao 237 

Plenário. O Professor Ricardo Gonçalves prestou informações adicionais sobre a matéria, 238 

bem como o Manoel Otávio da Costa Rocha, que teceu considerações sobre a dificuldade 239 

de renovação do quadro docente da Faculdade de Medicina, sobre a escassez de 240 

patologistas dedicados à carreira acadêmica e sobre a importância da compreensão dos 241 

processos patológicos na formação dos alunos do Curso de Medicina e para o exercício da 242 

profissão médica, especialmente importante na residência médica, a qual não está ligada à 243 

UFMG, estando, portanto, a Instituição impossibilitada de cuidar do perfil do médico, do 244 

programa, da seleção dos candidatos e da avaliação. A Sr.a Presidente observou que têm 245 

sido criados grupos de trabalho com membros da Faculdade de Medicina para estudar e 246 

tentar encontrar soluções relacionadas à residência médica e à atuação dos docentes em 247 

regime de quarenta horas semanais de trabalho com dedicação exclusiva na Unidade e no 248 

Hospital das Clínicas da UFMG. Em seguida, não havendo outras manifestações, a Sr.a 249 

Presidente, com a anuência do Plenário, colocou em votação o Parecer no 13/2019 da 250 

Comissão de Legislação, favorável à aprovação da proposta de transferência da sede do 251 

Programa de Pós-Graduação em Patologia da Faculdade de Medicina para o ICB. O 252 
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documento foi aprovado por unanimidade, tendo sido gerada a Resolução no 07/2019 253 

(ANEXO H). 6 Proposta de resolução elaborada por Comissão Especial para a 254 

regulamentação da utilização de espaços físicos da UFMG pelo Diretório Central dos 255 

Estudantes (DCE) e pelos Diretórios Acadêmicos (DAs) ou Centros Acadêmicos (CAs) 256 

- A Sr.a Presidente, observando o adiantado da hora, propôs inversão da pauta, de forma a 257 

priorizar a apreciação dos itens 7 e 8 e, em seguida, conforme acertado no início da sessão, 258 

da formulação do texto para a emissão de moção, adiando-se para a próxima reunião o 259 

exame da proposta relativa ao item 6. Houve aquiescência do Plenário. 7 Indicação para o 260 

cargo de Auditor-Geral da UFMG - A Sr.a Presidente observou que, conforme disposto 261 

no art. 3o do Regimento interno da Auditoria-Geral da Universidade, estabelecido na 262 

Resolução no 02/2006, de 8 de junho de 2006, compete ao Presidente do Conselho 263 

Universitário indicar o Auditor-Geral, devendo sua escolha ser submetida à aprovação do 264 

referido Colegiado. A seguir, informou que foi distribuído aos Conselheiros o Ofício 265 

no 0806/2019 (ANEXO I), mediante o qual apresenta sua indicação de recondução da 266 

Auditora Terezinha Vitória de Freitas Silva ao cargo de Auditora-Geral da Universidade, e 267 

submeteu sua indicação à consideração do Plenário. Não havendo manifestações, a Sr.a 268 

Presidente, após obter a anuência dos Conselheiros, colocou em votação a referida 269 

indicação, que foi aprovada por unanimidade. 8 Recomposição do Conselho Curador da 270 

Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, Administrativas e Contábeis de Minas 271 

Gerais-IPEAD - A Sr.a Presidente observou que o Estatuto da Fundação IPEAD 272 

estabelece que o Conselho Curador da Entidade deve ser integrado por sete membros, com 273 

respectivos suplentes, sendo quatro indicados pelo Conselho Universitário da 274 

Universidade, um dos quais oriundo de entidade cientifica, empresarial ou profissional sem 275 

vínculo com a UFMG, todos com mandato de dois anos, permitida uma recondução. Em 276 

seguida, informou que foi distribuído aos Conselheiros o Ofício no 0928/2019 do Gabinete 277 

da Reitora (ANEXO J), que apresenta as seguintes sugestões para o preenchimento de duas 278 

vagas: a) recondução dos Professores Fernando Gonzaga Jayme (efetivo) e Aziz Tuffi 279 

Saliba (suplente), ambos da Faculdade de Direito; b) indicação dos Professores Maurício 280 

José Laguardia Campomori (efetivo) e Rita de Cássia Lucena Velloso (suplente), ambos da 281 

Escola de Arquitetura. Não havendo manifestações, a Sr.a Presidente colocou em votação 282 

as sugestões, que foram aprovadas por unanimidade pelo Plenário. 9 Moção conjunta - 283 

Conselho Universitário/Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - em defesa do 284 

financiamento público do sistema federal de ensino superior e das agências de 285 

fomento à pesquisa e à pós-graduação - A Sr.a Presidente submeteu à apreciação dos 286 

Conselheiros minuta de texto para a manifestação do Conselho Universitário e do CEPE. 287 

Foram apresentadas sugestões de ajustes, tendo o Plenário aprovado por unanimidade a 288 

Moção (ANEXO K) em defesa do financiamento público do sistema de ensino superior e 289 

das agências de fomento à pesquisa e à pós-graduação, além de externar a preocupação 290 

com o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2020, que indica cerca de R$ 21 291 

bilhões em comparação ao orçamento de 2019, e com os cortes no orçamento do CNPq e 292 

da CAPES, conjunto de medidas governamentais danosas à educação, à ciência e à cultura. 293 

PALAVRA LIVRE - O Universitário Gabriel Lopo Silva Ramos informou que em 1o e 2 294 
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de outubro de 2019 serão realizadas eleições para a escolha de nova direção do DCE nas 295 

quais concorre, como chapa 1 (A UFMG vai à luta!), a atual gestão, cuja atuação foi 296 

significativamente representativa e forte na defesa dos interesses dos discentes e da 297 

universidade pública, tendo mobilizado grande número de estudantes para as 298 

manifestações de rua, que se sobressaíram como uma das maiores do país, destacando a 299 

assembleia geral dos estudantes promovida pelo DCE em 9 de maio de 2019, que reuniu 300 

cerca de quatro mil pessoas no gramado da Reitoria, em defesa da universidade pública. 301 

Agradeceu ao Reitorado e aos Conselheiros, pelo apoio, e a todos que contribuíram para 302 

fazer a história do movimento estudantil. A Sr.a Presidente salientou a relação cordial, a 303 

disposição ao diálogo sempre aberto e franco dos membros da atual gestão do DCE, com 304 

respeito às diferenças, também de opiniões, aos quais formulou agradecimentos. O Vice-305 

Reitor, Professor Alessandro Fernandes Moreira, endossou as palavras da Reitora. A 306 

Universitária Anna Carolina Leal, após agradecer ao Reitorado pela relação cordial e 307 

respeitosa que manteve no período em que atuou como Coordenadora-Geral do DCE, 308 

ressaltou a importância dos movimentos estudantis de rua, pediu a sensibilidade de todos 309 

com os participantes da greve programada para os dias 2 e 3 de outubro e observou que o 310 

Sindicato dos Professores de Universidades Federais de Belo Horizonte, Montes Claros e 311 

Ouro Branco (APUBH) realizará Assembleia Geral, no dia 26 de setembro de 2019, às 11 312 

horas, para apreciação e deliberação sobre a adesão à referida greve. O Professor Maurício 313 

José Laguardia Campomori convidou os Conselheiros para participarem do XXIII 314 

Congresso Arquisur, promovido pela Associação de Escolas e Faculdades Públicas de 315 

Arquitetura da América do Sul (ARQUISUR) e pela Escola de Arquitetura da UFMG, que, 316 

de 2 a 4 de outubro de 2019, sediará novamente o evento, que há 17 anos não ocorre no 317 

Brasil e cuja cerimônia de abertura será realizada às 18h30min do dia 2, no Auditório do 318 

prédio da Reitoria, com o tema “A produção da cidade contemporânea no Cone Sul: 319 

desafios e perspectivas da arquitetura e do urbanismo”. A Conselheira Cristina del Papa 320 

convidou todos para participarem da Greve Nacional da Educação programada para os dias 321 

2 e 3 de outubro e pediu a colaboração dos Diretores nas negociações no período de 322 

transição da implantação, em 1o de setembro de 2019, do novo Sistema de Controle e 323 

Apuração de Frequência (SISCAF). O Professor Gustavo Pereira Côrtes formulou convite 324 

a todos para participarem às 12h30min do dia 25 de outubro, na Praça de Serviços UFMG, 325 

do espetáculo de dança “Amazônia”, do Grupo Sarandeiros, vinculado à Escola de 326 

Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional, o qual há 39 anos divulga e valoriza 327 

a cultura popular brasileira. A seguir, não havendo outras manifestações, a Sr.a Presidente 328 

agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão, da qual eu, Consuelo Dourado Dupin, 329 

Coordenadora da Secretaria dos Órgãos de Deliberação Superior, lavrei a presente ata, que 330 

assino. 331 
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