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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO 

REALIZADA EM 25 DE NOVEMBRO DE 2019 

Aos vinte e cinco dias do mês de novembro 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) e Denise 8 

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

(Diretor) e Márcia Almada (representante), pela Escola de Belas-Artes; Leonardo David 10 

Tuffi Santos (Diretor), pelo Instituto de Ciências Agrárias; Carlos Augusto Rosa (Diretor) 11 

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

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

pela Faculdade de Ciências Econômicas; Francisco Dutenhefner (Diretor) e Bernardo 14 

Nunes Borges de Lima (representante suplente), pelo Instituto de Ciências Exatas; 15 

Terezinha de Fátima Carvalho de Souza (Diretora) e Marcello Peixoto Bax (representante 16 

suplente), pela Escola de Ciência da Informação; Hermes Vilchez Guerrero (Diretor) e 17 

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

(Diretora) e Rogério Correia da Silva (representante suplente), pela Faculdade de 19 

Educação; Gustavo Pereira Côrtes (Diretor) e Ana Cláudia Porfírio Couto (representante), 20 

pela Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional; Sônia Maria Soares 21 

(Diretora), pela Escola de Enfermagem; Cícero Murta Diniz Starling (Diretor) e Danilo 22 

Amaral (representante), pela Escola de Engenharia; Leiliane Coelho André (Diretora) e 23 

Cristina Mariano Ruas (representante suplente), pela Faculdade de Farmácia; Bruno 24 

Pinheiro Wanderley Reis (Diretor pro tempore) e Eduardo Viana Vargas (representante), 25 

pela Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas; Vilma Lúcia Macagnan Carvalho 26 

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

Graciela Inés Ravetti de Gómez (Diretora) e Adriana Silvina Pagano (representante 28 

suplente), pela Faculdade de Letras; Humberto José Alves (Diretor), pela Faculdade de 29 

Medicina; Renato Tocantins Sampaio (Diretor) e Eduardo Campolina Vianna Loureiro 30 

(representante suplente), pela Escola de Música; Henrique Pretti (Diretor) e Maria Elisa de 31 

Souza e Silva (representante), pela Faculdade de Odontologia; Zélia Inês Portela Lobato 32 

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

Clínicas; Guilherme Lourenço de Souza, pela representação do corpo docente da área de 34 

Humanidades; Glaura Goulart Silva, pela representação do corpo docente da área de 35 

Ciências da Natureza; 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 Helder de Castro Bernardes Barbosa, pela 38 

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

sessão os Conselheiros Maximiliano Soares Pinto, Ana Lúcia de Mattia, Manoel Otávio da 40 

Costa Rocha, Ronald Kennedy Luz, Márcio Fantini Miranda e Élder Antônio Sousa e 41 

Paiva. Encontram-se vagas as dez representações do corpo discente. Participaram da 42 



 
                 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 

 

 

 2 

sessão, com a anuência do Plenário, como convidados, com direito a voz, mas não a voto, 43 

os Universitários Gabriel Lopo Silva Ramos, Valesca Rabelo Braga, Anna Carolina Leal, 44 

Otávio Balbino de Castro, Rafaela Viana, Gabrielle Moraes Lopes da Silva, João Márcio 45 

dos Santos Dias e Letícia Gardusi de Faria. Havendo quorum regulamentar, a Sr.a 46 

Presidente, após cumprimentar os Conselheiros, agradeceu a presença de todos na reunião 47 

para tratar das manifestações recentes sobre a UFMG e sobre as Universidades Federais. 48 

Destacou que a sessão foi convocada extraordinariamente e em regime de urgência, 49 

observado o § 3o do art. 12 do Regimento Geral da UFMG, que permite prazo de 50 

convocação reduzido e pauta comunicada verbalmente e por meio eletrônico. A seguir, 51 

declarou abertos os trabalhos. EXPEDIENTE - Informes - A Sr.a Presidente consultou os 52 

Conselheiros sobre a possibilidade de convidar os discentes indicados pelo Diretório 53 

Central dos Estudantes (DCE) para participarem da reunião, com direito a voz, mas não a 54 

voto, uma vez que a atual Diretoria da Entidade ainda não apresentou ao Reitorado o 55 

registro civil em cartório da ata de sua posse, condição regimental obrigatória para a 56 

indicação de representantes estudantis para atuarem no Conselho Universitário. Houve 57 

anuência do Plenário, passando a participar da reunião, com direito a voz, mas não a voto, 58 

os Universitários nomeados no rol de presentes. ORDEM DO DIA - Manifestações 59 

recentes sobre a UFMG e sobre as Universidades Federais - A Sr.a Presidente fez breve 60 

relato sobre as declarações do Ministro da Educação, Abraham Weintraub, em entrevista, 61 

de 21 de novembro de 2019, ao programa 7 Minutos com a Verdade, da TV Jornal da 62 

Cidade Online, cujo vídeo está disponível na Internet, de que haveria nas universidades 63 

federais “plantações extensivas de maconha” e “laboratórios de química desenvolvendo 64 

drogas sintéticas, metanfetamina”. Acrescentou que, no dia seguinte, o referido Ministro 65 

divulgou em seu Twitter: a) um vídeo referente a reportagem de abril de 2017 sobre 66 

operação policial que culminou na detenção de três estudantes, um dos quais discente da 67 

Universidade de Brasília (UnB), por suspeita de ligação no episódio de vasos de plantas de 68 

maconha encontrados em área supostamente da Instituição; b) uma reportagem, datada de 69 

23 de maio de 2019, publicada pelo jornal Estado de Minas, acerca de investigações da 70 

Polícia Civil sobre tráfico de drogas, operação policial que resultou na detenção de cinco 71 

suspeitos e na apreensão de drogas no Campus Pampulha da UFMG, bem como sobre 72 

suposto uso de insumos e laboratórios da Universidade para fabricar drogas sintéticas. A 73 

Sr.a Presidente reportou-se ao episódio ocorrido na UnB e informou que a Reitora e o 74 

Vice-Reitor daquela Instituição, em 24 de novembro de 2019, emitiram Nota de 75 

Esclarecimento (ANEXO A), mediante a qual, além de prestarem esclarecimentos de que a 76 

apreensão policial de vasos com maconha ocorreu em área não localizada na UnB, fato 77 

que, após apuração, não houve, na Justiça, confirmação de autoria de crime pelos dois 78 

suspeitos estudantes daquela Instituição, manifestaram-se nos seguintes termos: “A 79 

Administração repudia veementemente a associação equivocada da imagem da 80 

Universidade a práticas ilícitas. O fato é ainda mais grave quando ocorre de maneira 81 

recorrente e por parte de um gestor público cujo papel é o de promover a educação, em 82 

seus diversos níveis”. No que diz respeito à UFMG, Sr.a Presidente observou que o 83 

Conselho Universitário emitiu Nota à comunidade em 31 de maio de 2019 (ANEXO B) 84 
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mediante a qual, além de esclarecer os fatos ocorridos no dia 22 de maio de 2019, quando a 85 

Polícia Civil de Minas Gerais cumpriu mandados de busca e apreensão que resultaram na 86 

detenção, nas dependências da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas (FAFICH), de 87 

pessoas não integrantes da comunidade universitária suspeitas de tráfico de drogas, reitera 88 

que a UFMG não pactua com práticas ilegais e que está à disposição para cooperar com as 89 

autoridades com vistas ao esclarecimento dos fatos. Acrescentou que a sentença emitida 90 

pelo Juiz de Direito Thiago Colnago Cabral, da 3a Vara de Tóxicos da Comarca de Belo 91 

Horizonte, em 24 de outubro de 2019, deixa claro que os três condenados não tinham 92 

vínculo formal ou informal com a instituição, que não foi comprovado que um dos 93 

acusados tivesse o encargo de produzir os entorpecentes nem que a direção da Faculdade 94 

tivesse sido comunicada da ocorrência. Procedeu à leitura do seguinte trecho da 95 

consideração final da referida sentença: “É verdade, deve ser frisado, que não existe 96 

nenhuma prova de que a direção das faculdades, que serviram de palco para o delito, 97 

tenham, de algum modo, concorrido para o fato criminoso ou mesmo tenham oficialmente 98 

sido cientificados da ocorrência”. A Sr.a Presidente destacou que o Ministro da Educação 99 

já tinha acesso ao teor da referida sentença antes de suas declarações na mencionada 100 

entrevista e informou que a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais 101 

de Ensino Superior (ANDIFES), em 22 de novembro de 2019, divulgou Nota 102 

Pública (ANEXO C) mediante a qual manifesta repúdio às acusações do Ministro da 103 

Educação, que destratam e ofendem as universidades federais perante a opinião pública, e 104 

informa que a Entidade “está tomando providências jurídicas cabíveis para apurar eventual 105 

cometimento de crime de responsabilidade, improbidade, difamação ou prevaricação”. A 106 

seguir, prestou informações sobre as ações que estão sendo tomadas pela Universidade 107 

para aprimorar as medidas preventivas de segurança, como atualizar o sistema de câmeras 108 

de vigilância, instalar catracas, reestruturar a presença de porteiros na entrada dos prédios e 109 

de vigilantes nos estacionamentos, aprimorar os cuidados no manuseio de substâncias 110 

químicas e reforçar o controle de acesso aos laboratórios de pesquisa e às instalações de 111 

armazenamento de insumos. Seguiu-se discussão em Plenário, tendo sido apresentadas 112 

sugestões para compor o texto da Nota à Comunidade sobre a matéria. A Sr.a Presidente 113 

colocou em votação o teor da referida Nota, que foi aprovado por unanimidade (ANEXO 114 

D). PALAVRA LIVRE - A Sr.a Presidente observou que as reuniões dos Colegiados 115 

Superiores da Universidade serão programadas em 2020 para realizarem-se às quintas-116 

feiras, conforme combinado na sessão de 31 de outubro de 2019, pelo fato de muitas das 117 

atividades parlamentares e de representações ocorrerem em Brasília nas terças e quartas 118 

feiras. A seguir, após agradecer a presença de todos e ratificar o convite à participação dos 119 

Conselheiros na confraternização dos membros dos colegiados superiores da Universidade, 120 

a realizar-se em seguida, na antessala da Sala de Sessões, encerrou a sessão, da qual eu, 121 

Consuelo Dourado Dupin, Coordenadora da Secretaria dos Órgãos de Deliberação 122 

Superior, lavrei a presente ata, que assino. 123 
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