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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO 
REALIZADA EM 31 DE OUTUBRO DE 2019 

Aos trinta e um dias do mês de outubro de dois mil e dezenove, às quatorze horas, reuniu-3 
se na Sala das Sessões, no quarto andar do prédio da Reitoria, Cidade Universitária, 4 
mediante prévia convocação individual, o Conselho Universitário da Universidade Federal 5 
de Minas Gerais, sob a Presidência da Magnífica Reitora, Professora Sandra Regina 6 
Goulart Almeida, tendo comparecido os seguintes Conselheiros: Professores Alessandro 7 
Fernandes Moreira (Vice-Reitor); Maurício José Laguardia Campomori (Diretor) e Denise 8 
Morado Nascimento (representante), pela Escola de Arquitetura; Cristiano Gurgel Bickel 9 
(Diretor), pela Escola de Belas-Artes; Leonardo David Tuffi Santos (Diretor) e 10 
Maximiliano Soares Pinto (representante), pelo Instituto de Ciências Agrárias; Élida Mara 11 
Leite Rabelo (Vice-Diretora) e Érika Martins Braga (representante suplente), pelo Instituto 12 
de Ciências Biológicas; Hugo Eduardo Araujo da Gama Cerqueira (Diretor) e Frederico 13 
Gonzaga Jayme Júnior (representante), pela Faculdade de Ciências Econômicas; Francisco 14 
Dutenhefner (Diretor) e Ado Jório de Vasconcelos (representante), pelo Instituto de 15 
Ciências Exatas; Terezinha de Fátima Carvalho de Souza (Diretora), pela Escola de 16 
Ciência da Informação; Hermes Vilchez Guerrero (Diretor) e João Alberto de Almeida 17 
(representante), pela Faculdade de Direito; Daisy Moreira Cunha (Diretora) e Silvania 18 
Sousa do Nascimento (representante), pela Faculdade de Educação; Ana Cláudia Porfírio 19 
Couto (representante), pela Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional; 20 
Carla Aparecida Spagnol (Decana), pela Escola de Enfermagem; Cícero Murta Diniz 21 
Starling (Diretor) e Danilo Amaral (representante), pela Escola de Engenharia; Micheline 22 
Rosa Silveira (Vice-Diretora) e Valbert Nascimento Cardoso (representante), pela 23 
Faculdade de Farmácia; Bruno Pinheiro Wanderley Reis (Diretor pro tempore) e Eduardo 24 
Viana Vargas (representante), pela Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas; Vilma 25 
Lúcia Macagnan Carvalho (Diretora) e Luiz Guilherme Knauer (representante), pelo 26 
Instituto de Geociências; Ana Larissa Adorno Marciotto Oliveira (representante), pela 27 
Faculdade de Letras; Humberto José Alves (Diretor) e Manoel Otávio da Costa Rocha 28 
(representante), pela Faculdade de Medicina; Renato Tocantins Sampaio (Diretor) e 29 
Rogério Vasconcelos Barbosa (representante), pela Escola de Música; Henrique Pretti 30 
(Diretor) e Ricardo Santiago Gomez (representante suplente), pela Faculdade de 31 
Odontologia; Zélia Inês Portela Lobato (Diretora) e Ronald Kennedy Luz (representante), 32 
pela Escola de Veterinária; Andréa Maria Silveira (Diretora), pelo Hospital das Clínicas; 33 
Tânia Margarida Lima Costa (Vice-Diretora), pela Escola de Educação Básica e 34 
Profissional; Guilherme Lourenço de Souza, pela representação do corpo docente da área 35 
de Humanidades; Glaura Goulart Silva, pela representação do corpo docente da área de 36 
Ciências da Natureza; Servidores Janaína Mara Soares Ferreira (suplente), Weber Vinícius 37 
dos Santos, Kátia Lúcia Pacheco, Swraide Salgado Agripino, Gislaine Cardoso de Santana 38 
(suplente) e Rejani Aparecida de Andrade Silva, pela representação do corpo técnico-39 
administrativo em educação. Justificaram sua ausência à sessão os Conselheiros Márcia 40 
Almada, Elisângela Cristina Aganette, Gustavo Pereira Côrtes, Ana Lúcia de Mattia, 41 
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Graciela Inés Ravetti de Gómez, Élder Antônio Sousa e Paiva e Helder de Castro 42 
Bernardes Barbosa. Encontram-se vagas as dez representações do corpo discente. 43 
Participaram da sessão, com a anuência do Plenário, como convidados, com direito a voz, 44 
mas não a voto, os Universitários Gabrielle Moraes Lopes da Silva e Otávio Balbino de 45 
Castro. Havendo quorum regulamentar, a Sr.a Presidente cumprimentou os Conselheiros, 46 
declarou abertos os trabalhos e comentou que a presente reunião foi convocada 47 
excepcionalmente para uma quinta-feira em função de sua participação em Brasília, no dia 48 
29 de outubro, de seminário, organizado pelas comissões de Educação e de Ciência e 49 
Tecnologia e realizado na Câmara dos Deputados, sobre o papel das universidades públicas 50 
no desenvolvimento da ciência brasileira, ocasião em que discutiu o financiamento das 51 
universidades federais ao lado da Vice-Presidente da Academia Brasileira de Ciências, 52 
Helena Nader, e do Professor Nelson Cardoso Amaral, da Universidade Federal de Goiás. 53 
A seguir, observou que as reuniões de interesse da Universidade realizadas em Brasília 54 
ocorrem com maior frequência às terças e quartas-feiras e cogitou a possibilidade de, a 55 
partir de 2020, as reuniões dos órgãos colegiados superiores da Universidade serem 56 
programadas para as quintas-feiras. EXPEDIENTE - Comunicação - A Sr.a Presidente 57 
ratificou sua saudação, registrada na ata da reunião do Colegiado de 24 de setembro de 58 
2019, à nova representante da Congregação da Faculdade de Educação no Conselho 59 
Universitário, Professora Silvania Sousa do Nascimento, que participa hoje de sua primeira 60 
reunião, saudação extensiva a seu suplente, Professor Rogério Correia da Silva. 61 
Cumprimentou também a Professora Carla Aparecida Spagnol, Decana da Escola de 62 
Enfermagem, presente à sessão. Atas - A Sr.a Presidente informou que foram distribuídas 63 
aos Conselheiros as atas das reuniões do Colegiado realizadas em 8 e 27 de agosto e em 24 64 
de setembro de 2019 e submeteu-as separadamente a discussão. Não havendo 65 
manifestações, colocou em votação cada uma das citadas atas, que foram aprovadas, 66 
apurando-se uma abstenção nas relativas às reuniões de 8 de agosto e de 24 de setembro de 67 
2019 e duas abstenções na referente à sessão de 27 de agosto de 2019. Informes - A Sr.a 68 
Presidente informou que, em 8 e 9 de outubro de 2019, foram realizadas eleições para a 69 
escolha da nova direção do Diretório Central dos Estudantes (DCE), tendo sido reeleita a 70 
gestão anterior. Consultou o Plenário sobre a possibilidade de convidar os discentes 71 
indicados pelo DCE para participarem da presente reunião, com direito a voz, mas não a 72 
voto, uma vez que está pendente a situação da representação estudantil, por não ter a 73 
Entidade apresentado à Reitoria a ata da posse da atual diretoria com o registro civil em 74 
cartório, condição regimental obrigatória para que o DCE indique os representantes 75 
discentes para atuarem no Conselho Universitário. Não havendo objeções do Plenário, 76 
passaram a participar da reunião os Universitários nomeados no rol de presentes. A seguir, 77 
a Sr.a Presidente informou que, em 8 de outubro de 2019, o Governo Federal desbloqueou 78 
46% (pouco menos da metade) do total de R$ 64,5 milhões dos recursos orçamentários de 79 
custeio bloqueados no mês de maio e, em 18 de outubro, liberou o restante, do valor de 80 
custeio, apenas. Agradeceu a todos os Diretores e Diretoras pelo esforço conjunto no difícil 81 
período enfrentado pela Universidade, o que permitirá à UFMG encerrar 2019 sem dívidas. 82 
Acrescentou que as Universidades continuam trabalhando com vistas a garantir o 83 
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orçamento 2020 e a obter o apoio parlamentar para a retirada da saúde e da educação da 84 
limitação dos gastos públicos, imposta pela Emenda Constitucional no 95, de 15 de 85 
dezembro de 2016. ORDEM DO DIA - 1 Autorização à Reitora para afastamento do 86 
país no período de 16 a 19 de outubro de 2019 - Autorização aprovada ad referendum do 87 
Conselho Universitário - A Sr.a Presidente passou a palavra ao Vice-Reitor, Professor 88 
Alessandro Fernandes Moreira, que informou ter sido distribuído aos Conselheiros o 89 
Ofício no 0973/2019, de 10 de outubro de 2019 (ANEXO A), mediante o qual a Reitora 90 
pede a autorização do Conselho Universitário para se afastar do País, no período de 16 a 19 91 
de outubro de 2019, com a finalidade de participar, em Santa Fé, Argentina, da 76a reunião 92 
do Conselho de Reitores da Associação de Universidades do Grupo Montevidéu (AUGM). 93 
A Sr.a Presidente fez breve relato sobre a reunião, realizada nas dependências da 94 
Universidad Nacional del Litoral, em Santa Fé, e durante a qual foi lançada a Cátedra 95 
Aberta de Direitos Humanos e realizado o painel que discutiu o papel das instituições de 96 
ensino superior no cumprimento dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, 97 
estabelecidos pela Organização das Nações Unidades (ONU). A seguir, o Vice-Reitor, 98 
Professor Alessandro Fernandes Moreira, submeteu o assunto à apreciação do Plenário e, 99 
não havendo manifestações, colocou em votação sua aprovação ad referendum, a qual foi 100 
homologada por unanimidade. 2 Recomposição do Conselho Curador da Fundação de 101 
Desenvolvimento da Pesquisa (FUNDEP) - A Sr.a Presidente observou que o Estatuto da 102 
FUNDEP estabelece que o Conselho Curador da Fundação é integrado por oito membros, 103 
sendo um representante do corpo discente da UFMG e um representante de entidades 104 
científicas, empresariais ou profissionais, sem vínculo com a UFMG, todos de livre 105 
indicação da Reitora, para aprovação do Conselho Universitário. Informou que foram 106 
distribuídos aos Conselheiros o Estatuto da Fundação e o Ofício no 0936/2019 do Gabinete 107 
da Reitora, de 26 de setembro de 2019 (ANEXO B), mediante o qual são apresentadas as 108 
indicações de recondução dos Professores Manoel Otávio da Costa Rocha e Geraldo 109 
Robson Mateus, como membros titulares, e dos Professores Elton Antunes e Ana Maria 110 
Hermeto Camilo de Oliveira, como membros suplentes, tendo também sido 111 
disponibilizados os links de acesso para seus currículos. A seguir, submeteu à consideração 112 
do Plenário as indicações. Após obter a anuência do Plenário, a Sr.a Presidente colocou em 113 
votação o conjunto das indicações, que foram aprovadas por unanimidade. 3 Proposta de 114 
alteração do Regimento da Faculdade de Letras, estabelecido na Resolução 115 
no 03/2004, de 15 de abril de 2004 - A Sr.a Presidente informou que foi distribuído aos 116 
Conselheiros o Parecer no 17/2019 da Comissão de Legislação (ANEXO C). A seguir, 117 
passou a palavra à Relatora da matéria, Professora Daisy Moreira Cunha, que apresentou o 118 
assunto ao Plenário, após formular convite a todos para participarem da solenidade de 119 
entrega do Título de Professora Emérita à Professora Nilma Lino Gomes, a realizar-se às 120 
19 horas no Auditório Neidson Rodrigues, da Faculdade de Educação. A Sr.a Presidente 121 
justificou a ausência, na reunião, da Diretora da Faculdade de Letras, Professora Graciela 122 
Inés Ravetti de Gómez, bem como a da Professora Leiliane Coelho André, Diretora da 123 
Faculdade de Farmácia, as quais foram agraciadas com a Medalha Santos Dumont e 124 
participam, em Santos Dumont, da cerimônia de entrega da honraria. Manifestou sua 125 
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satisfação com a homenagem e passou a palavra à representante da Faculdade de Letras, 126 
Professora Ana Larissa Adorno Marciotto Oliveira, que prestou informações adicionais ao 127 
Plenário sobre a proposta de alteração do Regimento da Unidade. Após discussão sobre a 128 
matéria, a Sr.a Presidente, com a anuência do Plenário, submeteu a votação o Parecer 129 
no 17/2019 da Comissão de Legislação, que conclui favoravelmente à aprovação da 130 
proposta de novo Regimento da Faculdade de Letras da UFMG, e ressaltou que a 131 
aprovação do Parecer implica a aprovação em bloco do anteprojeto de Resolução, sem 132 
prejuízo de destaques e de revisão do português. O documento foi aprovado, apurando-se 133 
duas abstenções. Foram apresentados, discutidos e votados os seguintes destaques: a) 134 
art. 17, § 7o (O(a) Coordenador(a) da Câmara de Recursos Humanos, o(a) Chefe da Seção 135 
de Pessoal, da Seção de Ensino e dos órgãos referidos nos incisos IV, V, VI, VII, VIII, IX e 136 
X deste artigo serão de livre escolha do(a) Diretor(a) da FALE.) - supressão do 137 
Coordenador da Câmara de Recursos Humanos - destaque aprovado, resultando no 138 
seguinte teor: “O(a) Chefe da Seção de Pessoal, da Seção de Ensino e dos órgãos referidos 139 
nos incisos IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI e XII deste artigo serão de livre escolha do(a) 140 
Diretor(a) da FALE.”; b) art. 17, § 8o (A indicação do(a) Coordenador(a) da Câmara de 141 
Recursos Humanos deverá ser referendada por consulta aos pares.) - alteração da redação 142 
- destaque aprovado, resultando no seguinte texto: “O(a) Coordenador(a) da Câmara de 143 
Recursos Humanos será de livre indicação do(a) Diretor(a), ouvida a Congregação da 144 
Unidade.”; c) art. 17, § 11 (O(A) Coordenador(a) da Câmara de Extensão será 145 
substituído(a), em suas faltas ou impedimentos temporários pelo(a) Sub-Coordenador(a).) 146 
- supressão - destaque aprovado. d) art. 17, § 10 - (Os(as) Coordenadores(as) das Câmaras 147 
de Ensino, de Pesquisa, e de Recursos Humanos serão substituídos(as), em suas faltas ou 148 
impedimentos temporários, pelos(as) decanos(as) das respectivas Câmaras.) - inserção do 149 
Coordenador de Extensão - destaque aprovado, resultando na seguinte redação: “Os(as) 150 
Coordenadores(as) das Câmaras de Ensino, de Pesquisa, de Extensão e de Recursos 151 
Humanos serão substituídos(as), em suas faltas ou impedimentos temporários, pelos(as) 152 
decanos(as) das respectivas Câmaras.”. Foi gerada a Resolução no 09/2019 (ANEXO D). 153 
4 Proposta de alteração do Regimento do Laboratório de Computação 154 
Científica (LCC-UFMG), revogando a Resolução no 07/97, de 12 de junho de 1997, e 155 
alterando a denominação do Órgão (quorum de deliberação: 2/3 dos membros do 156 
Colegiado = 36 votos) - A Sr.a Presidente, após informar ter sido distribuído aos 157 
Conselheiros o Parecer no 16/2019 da Comissão de Legislação (ANEXO E), passou a 158 
palavra à Relatora da matéria, Professora Vilma Lúcia Macagnan Carvalho, que apresentou 159 
o assunto ao Plenário. Após considerações sobre o assunto, a Sr.a Presidente esclareceu que 160 
o Parecer da Comissão de Legislação conclui favoravelmente à aprovação, pelo voto por 161 
maioria simples do Conselho Universitário, da proposta de alteração da Resolução 162 
no 07/97, de 12 de junho de 1997, que estabelece o Regimento do LCC. Destacou que a 163 
votação do Parecer implica a votação em bloco da proposta de nova Resolução, sem 164 
prejuízo de apresentação de destaques, os quais serão discutidos e votados separadamente. 165 
Acrescentou que a decisão sobre a referida proposta implica a decisão, por precedência, 166 
pelo voto de 2/3 dos membros do Conselho Universitário, sobre a proposta de mudança da 167 
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denominação do “Laboratório de Computação Científica (LCC)”, constante da Resolução 168 
Complementar no 04/99, de 15 de dezembro de 1999, para “Laboratório Multiusuário de 169 
Computação Científica (LCC)”. A seguir, com a anuência do Plenário, submeteu a votação 170 
a proposta de mudança da denominação do Órgão Suplementar, vinculado à Reitoria, 171 
“Laboratório de Computação Científica (LCC)” para “Laboratório Multiusuário de 172 
Computação Científica (LCC)”. A proposta foi aprovada, apurando-se na votação quarenta 173 
e três votos a favor e um contra. Foi gerada a Resolução Complementar no 04/2019 174 
(ANEXO F). A seguir, a Sr.a Presidente colocou em votação o Parecer no 16/2019 da 175 
Comissão de Legislação, favorável à aprovação da proposta de alteração do Regimento do 176 
LCC. Houve aprovação unânime do Plenário. Foram apresentados, discutidos, votados e 177 
aprovados por unanimidade os seguintes destaques: a) art. 4o, § 1o, alínea “c” (pertencer à 178 
comunidade de usuários do LCC-UFMG.) - supressão; b) art. 4o, § 2o (A comunidade de 179 
usuários do LCC-UFMG é constituída por usuários que tenham projetos vigentes no 180 
Laboratório no momento da escolha.) - supressão; c) caput do art. 15 e parágrafo único 181 
(Os equipamentos do LCC têm como finalidade precípua a execução de projetos de 182 
pesquisa. Parágrafo único. Será permitida a execução de atividades de extensão no 183 
Laboratório, desde que não ultrapasse 20% (vinte por cento) do tempo de uso dos 184 
equipamentos dedicado à pesquisa.) - supressão. Foi gerada a Resolução no 10/2019 185 
(ANEXO G). 5 Proposta de Resolução que regulamenta a utilização de espaços físicos 186 
da UFMG pelo Diretório Central dos Estudantes (DCE) e pelos Diretórios 187 
Acadêmicos (DAs) ou Centros Acadêmicos (CAs) - A Sr.a Presidente fez o seguinte 188 
relato histórico sobre o assunto: a) em 14 de julho de 2015, o Reitor Professor Jaime 189 
Arturo Ramirez (gestão 2014-2018) instituiu Comissão com a finalidade de atualizar e 190 
analisar os procedimentos adotados pela UFMG para o uso de suas instalações pelo DCE, 191 
pelos DAs e CAs. Integraram a Comissão as Professoras Eliane Maria Palhares Guimarães, 192 
Maria Márcia Magela Machado, posteriormente substituída pelo Professor Henrique Pretti, 193 
e, como Presidente, o Professor Frederico de Paula Tofani, o qual foi posteriormente 194 
substituído pelo Professor Maurício José Laguardia Campomori; b) em 21 de agosto de 195 
2018, a proposta elaborada pela citada Comissão foi apreciada pelo Conselho 196 
Universitário, ocasião em que o Plenário, após debate, decidiu retirar o assunto da pauta, 197 
de forma a oportunizar a discussão, pelos membros da Comissão, representantes discentes 198 
e a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, acerca dos aspectos levantados na reunião, para a 199 
retomada posterior da matéria pelo Conselho Universitário; c) o atual Reitorado recompôs 200 
a Comissão, com a finalidade de reelaborar a proposta de regulamentação, à luz das 201 
discussões do Conselho Universitário. Integraram a Comissão os Professores Tarcísio 202 
Mauro Vago, Pró-Reitor de Assuntos Estudantis, Maurício José Laguardia Campomori e 203 
Terezinha de Fátima Carvalho de Souza; a Servidora Técnico-Administrativa em Educação 204 
Cristina del Papa e o Universitário Gabriel Lopo Silva Ramos; d) a proposta reformulada 205 
foi submetida à análise da Comissão de Legislação, que emitiu o Parecer no 14/2019 206 
(ANEXO H), distribuído aos Conselheiros. Em seguida, a Sr.a Presidente passou a palavra 207 
ao Relator, Professor Hermes Vilchez Guerrero, que apresentou o assunto, e ao Professor 208 
Maurício José Laguardia Campomori, que prestou informações adicionais. Após discussão 209 
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e apresentação de sugestões de mudança do anteprojeto de resolução, o Plenário decidiu 210 
retirar o assunto da pauta para oportunizar aos Conselheiros o encaminhamento, à 211 
Secretaria dos Órgãos de Deliberação Superior, de sugestões aditivas, modificativas e 212 
supressivas, com vistas a aprimorar a proposta e subsidiar o Colegiado na tomada da 213 
decisão final na próxima reunião. PALAVRA LIVRE - A Sr.a Presidente ratificou o 214 
convite aos Conselheiros para, em seguida, participarem, na Faculdade de Educação, da 215 
sessão pública e solene da Congregação da Unidade para a entrega do Título de Professora 216 
Emérita à Professora Nilma Lino Gomes. O Professor Hermes Vilchez Guerrero propôs 217 
voto de pesar do Colegiado à família do Professor Wanderley Guilherme dos Santos, 218 
professor e cientista político. Não havendo outras manifestações, a Sr.a Presidente 219 
agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão, da qual eu, Consuelo Dourado Dupin, 220 
Coordenadora da Secretaria dos Órgãos de Deliberação Superior, lavrei a presente ata, que 221 
assino. 222 


