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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ENSINO, 

PESQUISA E EXTENSÃO REALIZADA EM 19 DE SETEMBRO DE 2019 (No 363) 

Aos dezenove dias do mês de setembro 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 de Ensino, Pesquisa e Extensão da 5 

Universidade Federal de Minas Gerais, sob a Presidência da Magnífica Reitora, Professora 6 

Sandra Regina Goulart Almeida, com a presença dos seguintes Conselheiros: Benigna 7 

Maria de Oliveira (Pró-Reitora de Graduação); Fábio Alves da Silva Júnior (Pró-Reitor de 8 

Pós-Graduação); Mario Fernando Montenegro Campos (Pró-Reitor de Pesquisa); Cláudia 9 

Andréa Mayorga Borges (Pró-Reitora de Extensão); Rogério Palhares Zschaber de Araújo, 10 

pela Escola de Arquitetura; Rita Lages Rodrigues (suplente), pela Escola de Belas-Artes; 11 

Luciana Castro Geraseev, pelo Instituto de Ciências Agrárias; Cleida Aparecida de 12 

Oliveira, pelo Instituto de Ciências Biológicas; Marcelo Bronzo Ladeira, pela Faculdade de 13 

Ciências Econômicas; Cíntia de Azevedo Lourenço (suplente), pela Escola de Ciência da 14 

Informação; Roberto Luiz Silva, pela Faculdade de Direito; Ana Maria Rabelo Gomes, 15 

pela Faculdade de Educação; Luciano Pereira da Silva (suplente), pela Escola de Educação 16 

Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional; Solange Cervinho Bicalho Godoy, pela Escola 17 

de Enfermagem; Maria Aparecida Vieira Teixeira Garcia (suplente), pela Faculdade de 18 

Farmácia; Thaís Porlan de Oliveira, pela Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas; 19 

Ricardo Augusto de Souza, pela Faculdade de Letras; Paulo Márcio Campos de Oliveira, 20 

pela Faculdade de Medicina; Eduardo Pires Rosse (suplente), pela Faculdade de Música; 21 

Célia Regina Moreira Lanza, pela Faculdade de Odontologia; Afonso de Liguori Oliveira, 22 

pela Escola de Veterinária; Yaska Fernanda de Lima Campos, pela representação dos 23 

Coordenadores de Colegiados de Cursos de Graduação; Benito Soto Blanco (suplente) e 24 

Andrés Zarankin, pela representação dos Coordenadores de Colegiados de Cursos de Pós-25 

Graduação; Matheus Anchieta Ramirez, Júlia Maria de Andrade e Lussandra Martins 26 

Gianasi, pela representação dos Coordenadores de Extensão; Alexandre Mendes Cunha 27 

(suplente), pela representação dos Coordenadores de Grupos de Pesquisa; e Fabiana Maria 28 

Kakehasi (suplente), pelo Hospital das Clínicas. Justificaram sua ausência à sessão as 29 

Conselheiras Adriana Maria Valladão Novais Van Petten e Jussara Marques de Almeida 30 

Gonçalves, tendo também deixado de comparecer os Conselheiros Andréa Rodrigues 31 

Motta, Marco Aurélio Romano Silva e Tânia Aretuza Ambrizi Gebara. Participaram da 32 

sessão, com a anuência do Plenário, como convidadas, com direito a voz, mas não a voto, 33 

as Professoras Juliana Torres de Miranda e Ana Lydia Reis de Castro e Silva, 34 

respectivamente, Presidente e Vice-Presidente da Comissão Permanente de Pessoal 35 

Docente (CPPD), e a Universitária Taís Bastani Ribeiro. Encontram-se vagas a 36 

representação do Instituto de Ciências Exatas, a da Escola de Engenharia, a do Instituto de 37 

Geociências, uma representação dos Coordenadores de Colegiados de Cursos de 38 

Graduação e as oito representações do corpo discente. Havendo quorum regulamentar, a 39 
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Sr.ª Presidente cumprimentou os Conselheiros e declarou abertos os trabalhos. A seguir, 40 

justificou a ausência do Vice-Reitor, Professor Alessandro Fernandes Moreira, que 41 

participa de evento acadêmico, e solicitou à Decana do Colegiado, Professora Júlia Maria 42 

de Andrade, sua colaboração com os trabalhos da Mesa da Presidência, passando a referida 43 

docente a integrá-la. EXPEDIENTE - Atas - A Sr.a Presidente, após informar que foram 44 

encaminhadas aos Conselheiros as atas das reuniões do Colegiado realizadas em 11 de 45 

junho (no 361) e em 6 de agosto de 2019 (no 362), submeteu-as separadamente a discussão 46 

e a votação. Houve aprovação de ambos os documentos, apurando-se uma abstenção. 47 

Informes - A Sr.a Presidente consultou os Conselheiros sobre a possibilidade de convidar 48 

os discentes indicados pelo Diretório Central dos Estudantes (DCE) para participarem da 49 

presente reunião, com direito a voz, mas não a voto, uma vez que a atual Diretoria da 50 

Entidade ainda não apresentou ao Reitorado o registro civil em cartório da ata de sua 51 

posse, condição regimental obrigatória para a indicação de representantes estudantis para 52 

atuarem no CEPE. Houve anuência do Plenário, passando a participar da reunião a 53 

Universitária nomeada no rol de presentes. Em seguida, a Sr.ª Presidente informou que 54 

serão realizadas, nos dias 1o e 2 de outubro de 2019, eleições para a escolha da nova 55 

direção do DCE. Informou também que serão realizadas, em 30 de outubro de 2019, sob a 56 

Coordenação da Comissão Eleitoral Central (CEC), eleições para recomposição do CEPE, 57 

para preenchimento de uma vaga de docente eleito pelos Coordenadores de Colegiados de 58 

Cursos de Pós-Graduação e de duas vagas de docente eleito pelos Coordenadores de 59 

Colegiados de Cursos de Graduação, devendo os interessados se inscrever na sede da 60 

Coordenadoria de Assuntos Comunitários (CAC) no período de 30 de setembro a 4 de 61 

outubro de 2019. A seguir, a Sr.ª Presidente prestou, entre outras, as seguintes 62 

informações: a) A UFMG foi convocada, juntamente com dirigentes de outras 63 

universidades federais brasileiras, entre as quais a Universidade Federal do Rio Grande do 64 

Sul (UFRGS), a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e a Universidade de 65 

Brasília (UnB), para participar de audiência pública no Senado Federal, ocorrida em 17 de 66 

setembro de 2019, com a finalidade de debater o programa “Future-se”, proposto pelo 67 

Governo Federal, e subsidiar os parlamentares com informações sobre a realidade das 68 

universidades e a visão dos dirigentes acerca da minuta de Projeto de Lei (PL) do “Future-69 

se”, considerando que o referido PL deverá ser encaminhado ao Congresso Nacional. Na 70 

ocasião, houve sinalização de que a proposta de projeto será reestruturada à luz das críticas 71 

apresentadas pelos Reitores e Reitoras presentes à audiência, entre as quais: fragilização da 72 

autonomia universitária; ausência de referência explícita ao financiamento público do 73 

sistema federal de ensino superior; ausência de menção aos projetos de extensão e às 74 

políticas de assistência estudantil; falta de clareza nas propostas que sugerem o 75 

relacionamento entre fundos privados e universidades federais; centralização da gestão no 76 

Ministério da Educação (MEC) e inexistência de referências às fundações de apoio. b) Os 77 

Reitores e Reitoras presentes à referida audiência pública defenderam a aprovação da 78 

Proposta de Emenda Constitucional (PEC) no 24/2019, em análise na Câmara dos 79 
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Deputados, para excluir dos limites das despesas primárias de cada instituição aquelas que 80 

são financiadas por receita própria, de convênios ou doações, uma vez que o teto federal de 81 

gastos públicos impede que as instituições possam usufruir de recursos próprios captados. 82 

c) Reitoras de Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) entregaram à bancada 83 

feminina da Câmara dos Deputados documento da Associação Nacional dos Dirigentes das 84 

Instituições Federais de Ensino Superior (ANDIFES) com as demandas das instituições, 85 

em geral, para que as parlamentares defendam o desbloqueio do orçamento imposto às 86 

IFES. d) No dia 18 de setembro, foi realizada na ANDIFES reunião, da qual participou o 87 

Secretário de Educação Superior do Ministério da Educação (Sesu/MEC), Arnaldo 88 

Barbosa de Lima Júnior, que sinalizou aos Reitores a possibilidade de haver desbloqueio 89 

de parte dos recursos a partir de setembro. e) A UFMG, mesmo diante das restrições 90 

orçamentárias impostas, conseguiu honrar o pagamento de suas despesas até agosto, 91 

resultado das várias medidas que foram tomadas para reduzir os gastos com o custeio dos 92 

campi, de modo a não impactar as atividades de ensino, pesquisa e extensão, sendo 93 

preservados o pagamento de bolsas e de terceirizados. Contudo, a situação ficará difícil em 94 

setembro, caso não haja o desbloqueio orçamentário imposto pelo Governo. f) A UFMG, 95 

em parceria com a ANDIFES e com o apoio de algumas Entidades, como a Academia 96 

Brasileira de Ciência (ABC) e a Sociedade Brasileira para o Desenvolvimento da 97 

Ciência (SBPC), tem feito gestões junto ao Governo Federal e a parlamentares em favor do 98 

desbloqueio do orçamento e contra o corte de verbas da educação, da ciência e da 99 

tecnologia. g) A UFMG está também atuando ativamente, com a ANDIFES e outras 100 

associações, para buscar reverter o corte de bolsas da Coordenação de Aperfeiçoamento de 101 

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

Científico e Tecnológico (CNPq) e para garantir o orçamento para 2020. A seguir, 103 

consultou os Conselheiros sobre a possibilidade de, ao final da reunião, emitir moção em 104 

defesa do financiamento público do sistema de ensino superior e das agências de fomento à 105 

pesquisa e à pós-graduação e contra o bloqueio de recursos de manutenção e de custeio 106 

imposto às instituições públicas de ensino superior. Houve anuência do Plenário. A 107 

Sr.a Presidente informou também que será realizada, em 2 de outubro de 2019, a “Marcha 108 

pela Ciência no Congresso Nacional”, movimento organizado pelas entidades científicas e 109 

acadêmicas que compõem a Iniciativa para Ciência e Tecnologia no Parlamento (ICTP.br) 110 

com o objetivo de defender o investimento em educação, ciência e tecnologia. A 111 

Sr.ª Presidente também mencionou dados da pesquisa sobre “Percepção Pública da Ciência 112 

e Tecnologia no Brasil”, segundo a qual, para a maioria dos brasileiros, o Governo deve 113 

aumentar o investimento em ciência e tecnologia (C&T), mesmo em momentos de crise. 114 

Os resultados da 5ª edição do referido estudo, do qual são colaboradores os Professores 115 

Ildeu de Castro Moreira, Presidente da SBPC, e Yurij Castelfranchi, do Departamento de 116 

Sociologia da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG, foram divulgados na 117 

71ª Reunião Anual da SBPC, realizada em julho, na Universidade Federal do Mato Grosso 118 

do Sul (UFMS), e revelam, conforme observado ao longo de três décadas, que a grande 119 
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maioria dos brasileiros apoia a ciência, acredita que a pesquisa científica é essencial para a 120 

indústria, vê a C&T como meio para gerar mais oportunidades, entre outros resultados. A 121 

Sr.a Presidente destacou, ainda, que a UFMG ocupa lugar de destaque no ranking 122 

publicado pela revista britânica Times Higher Education (THE), figurando, entre as 123 

instituições brasileiras de ensino superior, como a melhor federal e a terceira melhor em 124 

um quadro geral, cuja lista é liderada pela Universidade de São Paulo (USP), seguida pela 125 

Universidade de Campinas (UNICAMP). Ressaltou a satisfação com o reconhecimento da 126 

qualidade da UFMG, mas ratificou seu entendimento de que, independentemente de 127 

rankings, a Instituição trabalha cada vez mais para continuar sendo referência para o 128 

Estado de Minas Gerais e para o País em ensino, pesquisa e extensão. ORDEM DO DIA - 129 

1 Editais de Processos Seletivos da UFMG - A Sr.ª Presidente informou que foi 130 

distribuído aos Conselheiros o Ofício no 196/2019 da Pró-Reitoria de Graduação 131 

(ANEXO A), que encaminha ao CEPE propostas de editais de processos seletivos, as quais 132 

foram avaliadas pela Procuradoria Federal junto à UFMG e aprovadas pela Câmara de 133 

Graduação. 1.1 Processo seletivo para ingresso, em 2020, nos Cursos Técnicos 134 

Subsequentes do Colégio Técnico (COLTEC/UFMG) - A Sr.ª Presidente, após informar 135 

que foi distribuída aos Conselheiros a proposta de Edital, passou a palavra à Pró-Reitora de 136 

Graduação, Professora Benigna Maria de Oliveira, que apresentou o assunto ao Plenário e 137 

destacou que não há alterações em relação ao Edital publicado no ano anterior. A 138 

Sr.a Presidente submeteu o assunto a discussão e, não havendo manifestações, com a 139 

anuência do Plenário, colocou em votação a referida proposta de Edital, que foi aprovada 140 

por unanimidade (ANEXO B). 1.2 Concurso Vestibular UFMG para ingresso, em 2020, 141 

nos cursos presenciais de graduação com provas de habilidades específicas - A 142 

Sr.a Presidente, após informar que foi distribuída aos Conselheiros a proposta de Edital, 143 

passou a palavra à Pró-Reitora de Graduação, Professora Benigna Maria de Oliveira, que 144 

apresentou o assunto e observou que não houve alteração em relação ao texto do ano 145 

anterior, exceto no que diz respeito ao quadro de vagas ofertadas para cada habilitação, em 146 

função dos novos Projetos Pedagógicos dos Cursos. A seguir, não havendo manifestações, 147 

a Sr.ª Presidente, com a anuência do Plenário, colocou em votação a proposta de Edital, 148 

que foi aprovada por unanimidade (ANEXO C). 1.3 Programa de Isenção da Taxa de 149 

Inscrição do Vestibular UFMG para ingresso, em 2020, nos cursos presenciais de 150 

graduação com provas de habilidades específicas - A Sr.ª Presidente informou que foi 151 

distribuída aos Conselheiros a proposta de Edital e, a seguir, passou a palavra à Pró-Reitora 152 

de Graduação, Professora Benigna Maria de Oliveira, que expôs o assunto ao Plenário. Em 153 

seguida, não havendo manifestações, a Sr.a Presidente, com a anuência do Plenário, 154 

colocou em votação o documento, que foi aprovado por unanimidade (ANEXO D). 155 

1.4 Processo seletivo para ingresso, em 2020, no Curso de Formação Intercultural 156 

para Educadores Indígenas (FIEI) - A Sr.a Presidente informou que foi distribuída aos 157 

Conselheiros a proposta de Edital e passou a palavra à Pró-Reitora de Graduação, 158 

Professora Benigna Maria de Oliveira, a qual apresentou o documento ao Plenário. A 159 
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seguir, não havendo manifestações, a Sr.ª Presidente, com a anuência do Plenário, colocou 160 

em votação o documento, que foi aprovado por unanimidade (ANEXO E). 1.5 Processo 161 

seletivo para ingresso, em 2020, no Curso de Licenciatura em Educação do Campo 162 

(LECAMPO) - A Sr.a Presidente após informar que foram distribuídos aos Conselheiros o 163 

Ofício no 205/2019 (ANEXO F) e a proposta de Edital, passou a palavra à Pró-Reitora de 164 

Graduação, Professora Benigna Maria de Oliveira, que observou ter sido mantido o teor do 165 

Edital publicado no ano anterior, exceto quanto à incorporação, na modalidade de reserva 166 

de vaga a candidatos autodeclarados negros (preto ou pardo), da Comissão Complementar 167 

à Autodeclaração no procedimento de heteroidentificação e, na modalidade de reserva de 168 

vaga a candidatos com deficiência, da Banca de Verificação e Validação. A seguir, não 169 

havendo manifestações, a Sr.ª Presidente, com a anuência do Plenário, colocou em votação 170 

a proposta de Edital, que foi aprovada por unanimidade (ANEXO G). 2 Propostas do 171 

CEPE ao Conselho Universitário - A Sr.ª Presidente observou que, de acordo com os 172 

artigos 17 e 57 do Estatuto da UFMG, compete ao Conselho Universitário criar Colegiados 173 

Especiais, a partir de propostas formuladas pelo CEPE, deliberações que exigem o quorum 174 

da maioria absoluta dos membros de ambos os Colegiados. Uma vez criado um Colegiado 175 

Especial, cabe ao CEPE determinar sua composição e suas atribuições. 2.1 Proposta de 176 

criação do Colegiado Especial das Formações Transversais (quorum de deliberação: 177 

maioria absoluta dos membros = 19 votos) - A Sr.ª Presidente informou que foram 178 

distribuídos aos Conselheiros o Ofício no 198/2019 da Pró-Reitoria de Graduação 179 

(ANEXO H), uma Exposição de Motivos sobre a matéria (ANEXO I) e documentos de 180 

fundamentação da proposta (ANEXO J). A seguir, passou a palavra à Pró-Reitora de 181 

Graduação, Professora Benigna Maria de Oliveira, que apresentou o assunto aos 182 

Conselheiros. Não havendo manifestações, a Sr.ª Presidente, com a anuência do Plenário, 183 

colocou em votação em bloco, sem prejuízo de destaques, a proposta ao Conselho 184 

Universitário de criação do Colegiado Especial das Formações Transversais. A proposta 185 

foi aprovada por unanimidade, tendo superado o quorum de deliberação exigido. Não 186 

houve apresentação de destaques. A Sr.ª Presidente informou que a matéria seguirá para o 187 

Conselho Universitário, para deliberação final, e, caso aprovada, retornará ao CEPE, ao 188 

qual cabe determinar a composição e as atribuições de Colegiados Especiais. 2.2 Proposta 189 

de criação dos Colegiados Especiais de Extensão (Cenex) nas Unidades Acadêmicas e 190 

nas Unidades Especiais da UFMG (quorum de deliberação: maioria absoluta dos 191 

membros = 19 votos) - A Sr.ª Presidente informou que foi distribuída aos Conselheiros a 192 

seguinte documentação: Ofício no 127/2019 da Pró-Reitoria de Extensão (ANEXO K), 193 

Exposição de Motivos sobre a matéria (ANEXO L), Parecer no 00380/2019 da 194 

Procuradoria Federal junto à UFMG (ANEXO M), Ofício no 685/2019 da Pró-Reitoria de 195 

Recursos Humanos (ANEXO N) e documentos de fundamentação da proposta 196 

(ANEXO O). Informou, em seguida, que a proposta apresentada é resultado dos estudos 197 

realizados pela Câmara de Extensão em atendimento à Decisão do Conselho Universitário, 198 

de 21 de agosto de 2018, que incumbiu o CEPE, subsidiado pelas Câmaras de Extensão e 199 
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de Pesquisa, de realizar estudos sobre os Centros de Extensão (Cenex) e os Núcleos de 200 

Assessoramento à Pesquisa (NAPq), com o objetivo de conceituar e estabelecer sua 201 

vinculação e subordinação às Pró-Reitorias de Extensão e Pesquisa, respectivamente, e à 202 

Diretoria ou à Congregação das Unidades e de estabelecer diretrizes das atividades de 203 

pesquisa e de extensão. A referida Decisão incumbe a Câmara de Extensão de revisar sua 204 

Resolução no 01/2002, de 3 de outubro de 2002, que estabelece recomendações para a 205 

organização dos Cenex das Unidades da UFMG; de consolidar o conjunto normativo sobre 206 

a extensão na UFMG e de submeter proposta do conjunto normativo ao CEPE, para 207 

deliberação. A seguir, passou a palavra à Pró-Reitora de Extensão, Professora Cláudia 208 

Andréa Mayorga Borges, que apresentou o assunto ao Plenário. Após esclarecimentos, a 209 

Sr.ª Presidente, com a anuência do Plenário, colocou em votação em bloco, sem prejuízo 210 

de destaques, a proposta ao Conselho Universitário de criação dos Colegiados Especiais de 211 

Extensão (Cenex) nas Unidades Acadêmicas e Especiais da UFMG. A proposta foi 212 

aprovada por unanimidade, tendo superado o quorum de deliberação exigido. Não houve 213 

apresentação de destaques. A Sr.ª Presidente informou que a matéria seguirá para o 214 

Conselho Universitário, para deliberação final, e, caso aprovada, retornará ao CEPE, ao 215 

qual cabe determinar a composição e as atribuições de Colegiados Especiais. A Reitora e a 216 

Pró-Reitora de Extensão formularam agradecimentos aos membros da Comissão instituída 217 

pela Câmara de Extensão pelo trabalho realizado. 3 Proposta de alocação, extramatriz, 218 

de vagas de Magistério Superior para Situações Atípicas de Manutenção - A 219 

Sr.ª Presidente observou que o CEPE, na reunião realizada em 6 de dezembro de 2018, 220 

discutiu estudo elaborado pela CPPD sobre a política de alocação de vagas da Carreira de 221 

Magistério Superior em vigor na UFMG desde maio de 2009, tendo o Plenário decidido 222 

transformar a alocação de vagas por meio de Planejamento Estratégico dos Departamentos 223 

ou estruturas equivalentes em duas categorias de alocação de vagas extramatriz: por meio 224 

de Projeto de Transformação Institucional e por meio de Situações Atípicas de 225 

Manutenção. A seguir, informou que foi distribuído aos Conselheiros o Ofício no 271/2019 226 

da CPPD (ANEXO P), que encaminha proposta de alocação de vagas docentes para 227 

Situações Atípicas de Manutenção (ANEXO Q), e passou a palavra à Vice-Presidente da 228 

CPPD, Professora Ana Lydia Reis de Castro e Silva, a qual, com o auxílio de projeção em 229 

tela (ANEXO R), apresentou o assunto aos Conselheiros. Após esclarecimentos e 230 

considerações, a Sr.ª Presidente, com a anuência do Plenário, submeteu a votação a 231 

proposta, formulada pela CPPD, de alocação de cinco vagas docentes extramatriz para 232 

Situações Atípicas de Manutenção. Houve aprovação unânime. A Sr.ª Presidente informou 233 

que a decisão do CEPE será comunicada aos Departamentos, ou estruturas equivalentes, 234 

que poderão apresentar destaques referentes às vagas alocadas e informações 235 

complementares sobre o assunto. A seguir, agradeceu à CPPD pelo trabalho realizado. 236 

4 Recomposição do Comitê Diretor do Instituto de Estudos Avançados 237 

Transdisciplinares (IEAT) - A Sr.ª Presidente observou que, conforme dispõe a 238 

Resolução do Conselho Universitário no 05/2015, que estabelece o Regimento do IEAT, 239 
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seu Comitê Diretor é integrado pelo Diretor do IEAT e por cinco docentes em exercício na 240 

UFMG, oriundos das áreas das Humanidades, das Ciências da Natureza e das Ciências da 241 

Vida, designados pelo CEPE, a partir de sugestões de nomes, acompanhadas de exposição 242 

de motivos e de currículos, apresentados por escrito, e oriundas das Congregações de 243 

Unidades, do Comitê Diretor e do próprio CEPE. Acrescentou que existe uma vaga, gerada 244 

em função da renúncia do Professor Rochel Montero Lago, da Área de Ciências da 245 

Natureza, e que cabe ao CEPE fazer a recomposição, podendo ser eleito um docente da 246 

Área de Ciências da Vida ou, novamente, um docente da Área de Ciências da Natureza. A 247 

seguir, informou que foram disponibilizados aos Conselheiros: o Ofício no 808/2019 do 248 

Gabinete da Reitora (ANEXO S); a listagem dos docentes indicados (ANEXO T); o link 249 

para acesso ao curriculum vitae, registrado na Plataforma Lattes do CNPq, de cada um dos 250 

docentes indicados; e a Resolução do Conselho Universitário no 05/2015. A Sr.ª Presidente 251 

consultou o Plenário quanto a outras indicações e, não as havendo, instituiu Comissão 252 

Escrutinadora integrada pelo Professor Luciano Pereira da Silva e pela discente Taís 253 

Bastani Ribeiro, que conduziram o processo de votação secreta, mediante cédula em urna. 254 

Processada a eleição, a Sr.a Presidente informou que, de acordo com o resultado, passa a 255 

integrar o Comitê Diretor do IEAT, eleita com vinte e quatro votos, a Professora Heloísa 256 

Soares de Moura Costa, lotada no Departamento de Geografia do Instituto de Geociências. 257 

Foi gerada a Portaria no 241/2019 da Reitora (ANEXO U). 5 Pedido de remoção de 258 

servidor docente do Departamento de Engenharia de Produção (EPD) da Escola de 259 

Engenharia para o Departamento de Ciência da Computação (DCC) do Instituto de 260 

Ciências Exatas, de interesse de Martín Gómez Ravetti (Processo 261 

no 23072.029696/2019-26) - A Sr.ª Presidente, após observar que as propostas de remoção 262 

docente, quando já aprovadas pelas Congregações de ambas as Unidades interessadas, 263 

ouvidos os respectivos Departamentos, devem ser submetidas ao CEPE, para decisão final, 264 

conforme disposto no art. 133 do Regimento Geral da UFMG de 1990 (convalidado nos 265 

termos do § 1o do art. 151 da Resolução Complementar no 03/2018 do Conselho 266 

Universitário), informou que foi distribuído aos Conselheiros o Parecer no 8-006/2019, 267 

aprovado pela CPPD (ANEXO V). A seguir, passou a palavra à Vice-Presidente da CPPD, 268 

Professora Ana Lydia Reis de Castro e Silva, que expôs o assunto ao Plenário. Em seguida, 269 

não havendo manifestações, a Sr.ª Presidente, com a anuência do Plenário, colocou em 270 

votação o Parecer no 8-006/2019, cujo voto é favorável à remoção do servidor docente 271 

Martín Gómez Ravetti do Departamento de Engenharia de Produção (EPD) da Escola de 272 

Engenharia para o Departamento de Ciência da Computação (DCC) do Instituto de 273 

Ciências Exatas, com contrapartida de uma vaga na Classe A, com denominação de 274 

Professor Adjunto, nível I, do DCC para o EPD. O documento foi aprovado por 275 

unanimidade. 6 Política de Periódicos Científicos da UFMG. 6.1 Proposta de 276 

Resolução que estabelece a Política de Periódicos Científicos da UFMG - A 277 

Sr.ª Presidente, após informar que foram distribuídos aos Conselheiros o Ofício 278 

no 290/2019 da Pró-Reitoria de Pesquisa (ANEXO W), uma Exposição de Motivos 279 
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(ANEXO X) e a Minuta de Resolução sobre a matéria (ANEXO Y), passou a palavra ao 280 

Pró-Reitor de Pesquisa, Professor Mario Fernando Montenegro Campos, que apresentou o 281 

assunto ao Plenário. Após discussão e esclarecimentos, a Sr.ª Presidente, com a anuência 282 

dos Conselheiros, colocou em votação em bloco, sem prejuízo de destaques, a proposta de 283 

Resolução que estabelece a Política de Periódicos Científicos da UFMG. A proposta foi 284 

aprovada por unanimidade, gerando a Resolução no 08/2019 (ANEXO Z). A 285 

Sr.ª Presidente formulou agradecimentos a todos que trabalharam na elaboração da 286 

proposta. 6.2 Proposta de Resolução que institui o Comitê Gestor do Portal de 287 

Periódicos (COGEPPE) da UFMG e estabelece sua estrutura - A Sr.ª Presidente 288 

informou que foram distribuídos aos Conselheiros o Ofício no 291/2019 da Pró-Reitoria de 289 

Pesquisa (ANEXO AA) e a Minuta de Resolução (ANEXO BB). A seguir, passou a 290 

palavra ao Pró-Reitor de Pesquisa, Professor Mario Fernando Campos Montenegro, que 291 

apresentou a proposta aos Conselheiros. Após discussão e esclarecimentos, a 292 

Sr.ª Presidente, com a anuência do Plenário, colocou em votação em bloco, sem prejuízo 293 

de destaques, e posterior revisão de redação, a proposta de Resolução, que foi aprovada por 294 

unanimidade. Foi gerada a Resolução no 09/2019 (ANEXO CC). A Sr.ª Presidente 295 

formulou agradecimentos à equipe da Pró-Reitoria de Pesquisa pelo trabalho realizado. 296 

7 Composição da Comissão de Avaliação Diagnóstica da Pós-Graduação na UFMG - 297 

A Sr.ª Presidente observou que o CEPE, na reunião realizada em 6 agosto de 2019, 298 

apreciou proposta, elaborada pela Comissão de Autoavaliação da Pós-Graduação na 299 

UFMG, de Projeto de Autoavaliação da Pós-Graduação e não apresentou objeções à 300 

operacionalização das etapas previstas no cronograma do referido Projeto, ficando a 301 

Câmara de Pós-Graduação incumbida de encaminhar à Reitora sugestões de nomes para 302 

designação, ouvido o CEPE, da Comissão responsável pela Avaliação Diagnóstica da Pós-303 

Graduação. A seguir, informou que foi distribuído aos Conselheiros o Ofício no 109/2019 304 

da Pró-Reitoria de Pós-Graduação (ANEXO DD), que encaminha as seguintes sugestões 305 

da Câmara de Pós-Graduação de nomes para compor a referida Comissão: Fábio Alves da 306 

Silva Júnior, Pró-Reitor de Pós-Graduação; Silvia Helena Paixão Alencar, Pró-Reitora 307 

Adjunta de Pós-Graduação; Reinaldo Martinez Palhares, do Departamento de Engenharia 308 

Eletrônica da Escola de Engenharia; Denise Maria Trombert de Oliveira, do Departamento 309 

de Botânica do Instituto de Ciências Biológicas; Denise Morado Nascimento, do 310 

Departamento de Projetos da Escola de Arquitetura; Zélia Pires da Silveira, Diretora da 311 

Assessoria Acadêmica da Pró-Reitoria de Pós-Graduação; Lívia Silva Macedo, estudante 312 

do Curso de Mestrado em Ciências Políticas. A Sr.ª Presidente submeteu à consideração do 313 

Plenário os nomes indicados e, não havendo objeções, considerou que o CEPE foi ouvido 314 

quanto à indicação dos membros para composição da Comissão de Avaliação Diagnóstica 315 

da Pós-Graduação na UFMG. Foi gerada a Portaria no 240/2019 da Reitora (ANEXO EE). 316 

A Sr.ª Presidente sugeriu que a Comissão ora instituída, sempre que necessário, solicite a 317 

inclusão de outros membros ou convide-os, garantindo a representatividade e a diversidade 318 

das áreas de conhecimento. A seguir, a Sr.ª Presidente, considerando o adiantado da hora, 319 
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sugeriu a apreciação do item da pauta referente à alocação de Conselheiros nas Câmaras 320 

Acadêmicas e o adiamento, para a próxima reunião do Colegiado, dos demais assuntos da 321 

pauta. Houve anuência do Plenário. 8 Distribuição de Conselheiros para as Câmaras 322 

Acadêmicas do CEPE - A Sr.ª Presidente informou que foi distribuído aos Conselheiros o 323 

Ofício no 106/2019 da Pró-Reitoria de Pós-Graduação (ANEXO FF), subscrito pelos 324 

quatro Pró-Reitores Acadêmicos, mediante o qual foram apresentadas sugestões para a 325 

distribuição de Conselheiros nas Câmaras do CEPE, em consonância com a Resolução 326 

no 04/2007, de 24 de maio de 2007, que estabelece normas e procedimentos para a 327 

indicação dos membros do Colegiado para as Câmaras que o compõem. Não havendo 328 

manifestações, a Sr.ª Presidente, com a anuência do Plenário, colocou em votação as 329 

seguintes propostas, que foram aprovadas por unanimidade: a) Câmara de Pesquisa: 330 

Professoras Cleida Aparecida de Oliveira (efetiva) e Glória Regina Franco (suplente), do 331 

Instituto de Ciências Biológicas, cuja representação anterior da Unidade atuou na Câmara 332 

de Pós-Graduação; e Professores Afonso de Liguori Oliveira (efetivo) e Andrey Pereira 333 

Lage (suplente), da Escola de Veterinária, que permanecem na mesma Câmara na qual 334 

atuou a representação anterior da Unidade; b) Câmara de Pós-Graduação: representantes 335 

do Instituto de Ciências Exatas, a serem eleitos pela Congregação da Unidade; c) Câmara 336 

de Graduação: representantes da Escola de Engenharia, a serem eleitos pela Congregação 337 

da Unidade. PALAVRA LIVRE - A Professora Benigna Maria de Oliveira observou que, 338 

apesar das restrições orçamentárias impostas à UFMG, serão realizados, mesmo que em 339 

formato reduzido, os eventos acadêmicos e científicos que compõem a programação da 340 

16ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT), que ocorrerá no período de 14 a 18 341 

de outubro de 2019, como a 28ª Semana do Conhecimento da UFMG, cujo tema é 342 

Educação de Qualidade para o Desenvolvimento Sustentável, inspirado na proposta 343 

conceitual da SNCT: Bioeconomia: diversidade e riqueza para o desenvolvimento 344 

sustentável, em consonância com a Agenda 2030 das Nações Unidas para o 345 

Desenvolvimento Sustentável. A seguir, formulou convite aos Conselheiros para 346 

participarem da cerimônia de abertura, a realizar-se dia no 14 de outubro, às 9h30min, no 347 

Auditório da Reitoria, com a palestra Tempos Presentes - O INPE e o Monitoramento dos 348 

Biomas Brasileiros, a ser ministrada por Ricardo Magnus Osório Galvão, Professor Titular 349 

do Instituto de Física da Universidade de São Paulo e Membro da Academia Brasileira de 350 

Ciências. A Sr.ª Presidente observou que a cerimônia de entrega do Prêmio UFMG de 351 

Teses, que igualmente integra a programação da Semana do Conhecimento UFMG, será 352 

realizada também no dia 14, às 19h, no auditório da Reitoria. A seguir, destacou que a 353 

Universidade está comemorando vinte anos da Feira UFMG Jovem, cuja cerimônia de 354 

abertura ocorreu pela manhã no auditório principal do Centro de Atividades Didáticas 1 355 

(CAD 1). Acrescentou que a premiação dos melhores trabalhos apresentados na Feira 356 

ocorrerá durante a cerimônia de encerramento do evento, prevista para 20 de setembro. O 357 

Professor Mario Fernando Montenegro Campos informou que será realizada no dia 9 de 358 

outubro, às 18h, no Teatro I do Centro Cultural Banco do Brasil, a nova edição do UFMG 359 
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Talks, com o tema Fake News: o poder da mentira bem contada, que será debatido pelos 360 

Professores Fabrício Benevenuto de Souza, do Departamento de Ciência da Computação, e 361 

Geane Carvalho Alzamora, do Departamento de Comunicação Social. A Sr.ª Presidente, 362 

reportando-se à anuência do Plenário, no início da reunião, quanto à emissão, pelo CEPE, 363 

de moção de apoio à CAPES e ao CNPq, solicitou autorização para redigir o documento e 364 

encaminhá-lo posteriormente aos Conselheiros. Não houve objeções do Plenário 365 

(ANEXO GG). A seguir, não havendo outras manifestações, a Sr.ª Presidente agradeceu à 366 

Professora Júlia Maria de Andrade pela colaboração com os trabalhos da Mesa e a todos 367 

pela presença e encerrou a sessão, da qual eu, Lilian Emanueli Marques, Secretária ad hoc 368 

do CEPE, lavrei a presente ata, que assino. 369 

370 
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CONTINUAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO 371 
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