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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO 
REALIZADA EM 5 DE MARÇO DE 2020 

Aos cinco dias do mês de março de dois mil e vinte, às quatorze horas, reuniu-se na Sala 3 

das Sessões, no quarto andar do prédio da Reitoria, Cidade Universitária, mediante prévia 4 

convocação individual, o Conselho Universitário da Universidade Federal de Minas 5 

Gerais, sob a Presidência da Magnífica Reitora, Professora Sandra Regina Goulart 6 

Almeida, tendo comparecido os seguintes Conselheiros: Professores Alessandro Fernandes 7 

Moreira (Vice-Reitor); Maurício José Laguardia Campomori (Diretor) e Gisela Barcellos 8 

de Souza (representante suplente), pela Escola de Arquitetura; Cristiano Gurgel Bickel 9 

(Diretor) e Magali Melleu Sehn (representante suplente), pela Escola de Belas-Artes; 10 

Hélder dos Anjos Augusto (Vice-Diretor), pelo Instituto de Ciências Agrárias; Carlos 11 

Augusto Rosa (Diretor) e Érika Martins Braga (representante suplente), pelo Instituto de 12 

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) e Marcello Peixoto 16 

Bax (representante suplente), pela Escola de Ciência da Informação; Hermes Vilchez 17 

Guerrero (Diretor) e João Alberto de Almeida (representante), pela Faculdade de Direito; 18 

Daisy Moreira Cunha (Diretora) e Silvania Sousa do Nascimento (representante), pela 19 

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

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

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

Engenharia; Leiliane Coelho André (Diretora) e Valbert Nascimento Cardoso 23 

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

pela Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas; Vilma Lúcia Macagnan Carvalho 25 

(Diretora) e Luiz Guilherme Knauer (representante), pelo Instituto de Geociências; 26 

Graciela Inés Ravetti de Gómez (Diretora) e Ana Larissa Adorno Marciotto Oliveira 27 

(representante), pela Faculdade de Letras; Humberto José Alves (Diretor) e Manoel Otávio 28 

da Costa Rocha (representante), pela Faculdade de Medicina; Renato Tocantins Sampaio 29 

(Diretor) e Rogério Vasconcelos Barbosa (representante), pela Escola de Música; Allyson 30 

Nogueira Moreira (Diretor) e Maria Elisa de Souza e Silva (representante), pela Faculdade 31 

de Odontologia; Zélia Inês Portela Lobato (Diretora), pela Escola de Veterinária; Tânia 32 

Margarida Lima Costa (Vice-Diretora), pela Escola de Educação Básica e Profissional; 33 

Guilherme Lourenço de Souza, 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, Gislaine Cardoso de Santana 37 

(suplente) e Rejani Aparecida de Andrade Silva, pela representação do corpo técnico-38 

administrativo em educação. Justificaram sua ausência à sessão os Conselheiros 39 
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Maximiliano Soares Pinto, Sônia Maria Soares, Eduardo Viana Vargas, Ronald Kennedy 40 

Luz e Andréa Maria Silveira, tendo também deixado de comparecer os Conselheiros Ana 41 

Lúcia de Mattia, Glaura Goulart Silva e Helder de Castro Bernardes Barbosa. Encontram-42 

se vagas as dez representações do corpo discente. Participaram da sessão, com a anuência 43 

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

Michelle Mátia Zacarias, Sávio Peres Rego Loureiro, Gabriel Lopo Silva Ramos, Valesca 45 

Rabelo Braga, Vanessa Viana de Quadros, Thomás Aguiar Carrieri, Hudson Ditherman 46 

Francisco Rosa, Gabrielle Moraes Lopes da Silva, Mariana Malloy Mota de Oliveira e Iuri 47 

Rodrigues Silva. Havendo quorum regulamentar, a Sr.ª Presidente, após cumprimentar os 48 

Conselheiros, declarou abertos os trabalhos. EXPEDIENTE - Comunicações - a) Os 49 

Professores Bruno Pinheiro Wanderley Reis e Thais Porlan de Oliveira foram nomeados, 50 

em 17 de dezembro de 2019, para os cargos, respectivamente, de Diretor e Vice-Diretora 51 

da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas. b) Os Professores Allyson Nogueira 52 

Moreira e Denise Vieira Travassos foram nomeados em 20 de janeiro de 2020, para 53 

assumirem os cargos de Diretor e de Vice-Diretora, respectivamente, da Faculdade de 54 

Odontologia. A Sr.ª Presidente deu boas-vindas aos novos Conselheiros. Atas - A 55 

Sr.ª Presidente, após informar que foram distribuídas aos Conselheiros as atas das reuniões 56 

do Colegiado realizadas em 25 de novembro e em 3 de dezembro de 2019, submeteu-as 57 

separadamente a discussão e a votação. Os documentos foram aprovados, apurando-se uma 58 

abstenção em cada votação. Informes - A Sr.ª Presidente, após observar que a atual gestão 59 

do Diretório Central dos Estudantes (DCE) ainda não apresentou ao Reitorado o registro 60 

civil em cartório da ata de sua posse, condição regimental obrigatória para a indicação de 61 

representantes estudantis para atuarem no Conselho Universitário, consultou os 62 

Conselheiros sobre a possibilidade de convidar os discentes indicados pela Entidade para 63 

participarem da presente reunião, com direito a voz, mas não a voto. Houve anuência do 64 

Plenário à participação dos Universitários nomeados no rol de presentes. A Sr.ª Presidente 65 

informou ainda que foi distribuída aos Conselheiros, para conhecimento, a síntese das 66 

atividades da Secretaria dos Órgãos de Deliberação Superior (SODS) em 2019. A seguir, 67 

após observar que, em 17 de janeiro de 2020, foi sancionada pelo Presidente da República 68 

a Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2020, a qual registra redução do orçamento do 69 

Ministério da Educação (MEC), informou que houve diminuição de 3,11% do orçamento 70 

da UFMG em relação a 2019, o que corresponde a cerca de R$ 7 milhões. Observou que já 71 

estão em curso ações no sentido de tentar reverter esse corte no orçamento da Instituição, 72 

cujo montante regrediu ao patamar de 2009. Acrescentou que, além da redução 73 

orçamentária, há dispositivo na LOA que condiciona a execução de aproximadamente 40% 74 

do montante global do orçamento da UFMG à liberação pelo Congresso Nacional, 75 

condicionamento este que impacta todos os setores das Instituições Federais de Ensino 76 

Superior (IFES), incluindo a folha de pagamento de seus servidores ativos e inativos. 77 

Relatou que a UFMG recebeu Ofício-Circular do MEC que estipula que as IFES deveriam 78 

se abster de promover novos atos que aumentassem despesas cujo montante não pudesse 79 
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ser atendido pelo orçamento aprovado na LOA de 2020. Destacou que quase 40% do 80 

orçamento global da UFMG foi alocado como recurso condicionado à aprovação do 81 

parlamento e que, em face do conflito instaurado pelas orientações do MEC, a Reitoria 82 

vem envidando esforços com a Procuradoria Federal na UFMG e com parlamentares, em 83 

conjunto com a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino 84 

Superior (ANDIFES), para a elucidação jurídica sobre o conflito legal de tais 85 

determinações e seus impactos, de forma a garantir os direitos dos servidores e a 86 

responsabilidade institucional na gestão universitária e na preservação do interesse público, 87 

da missão da Instituição e das demandas da sociedade. Informou que, em 21 de fevereiro 88 

de 2020, juntamente com o Vice-Reitor, Professor Alessandro Fernandes Moreira, emitiu 89 

Nota à Comunidade da UFMG (ANEXO A), mediante a qual informa o prosseguimento, 90 

como planejado, de todas as rotinas relativas à administração de pessoal e a preservação de 91 

todas as despesas derivadas de direitos estabelecidos em previsões legais, legislações e 92 

normativas vigentes – como promoções e progressões, adicionais ocupacionais, auxílios e 93 

demais benefícios. No que diz respeito à contratação de pessoal, a Sr.ª Presidente, após 94 

observar que existem 33 docentes e 55 técnico-administrativos em educação classificados 95 

em concursos já homologados, esclareceu que, com muita cautela, têm sido feitas 96 

nomeações, sob justificativa de excepcionalidade para não prejudicar as atividades da 97 

Instituição e acrescentou que foi retomada hoje a renovação de contratos de professores 98 

substitutos, também em caráter emergencial. Informou que prosseguem as gestões de 99 

dirigentes das universidades públicas com deputados e senadores, visando a liberação da 100 

unidade orçamentária que se encontra bloqueada. ORDEM DO DIA - 1 Proposta de 101 

revisão da Resolução no 01/2011, de 11 de março de 2011, que disciplina critérios para 102 

a participação de servidores e para a concessão de bolsas no âmbito dos projetos de 103 

ensino, pesquisa, extensão e estímulo à inovação, desenvolvidos com a colaboração 104 

das Fundações de Apoio à UFMG - A Sr.ª Presidente relatou que a Resolução no 01/2011 105 

foi estabelecida em função do Decreto no 7.423, de 31 de dezembro de 2010 (que dispõe 106 

sobre as relações entre as instituições federais de ensino superior e de pesquisa científica e 107 

tecnológica e as fundações de apoio). Contudo, em uma das auditorias da Controladoria-108 

Geral da União (CGU), feita há algum tempo, foi mencionado que faltava à UFMG 109 

estabelecer critérios específicos para fixação de valores de bolsas, a serem pagas a 110 

servidores, decorrentes de projetos por fundações de apoio em obediência ao referido 111 

Decreto. Acrescentou que, posteriormente houve determinação do Tribunal de Contas da 112 

União (TCU) para que as Universidades tomassem as providências necessárias ao 113 

atendimento das recomendações feitas pela CGU, a qual estabeleceu o prazo de 114 

cumprimento até agosto de 2018, prorrogando-o até 28 de fevereiro de 2020. Destacou 115 

que, desde a reunião do Colegiado realizada em 31 de outubro de 2019, a proposta de 116 

alteração da Resolução no 01/2011 vem constando da pauta, sem que houvesse tempo hábil 117 

para sua análise e deliberação pelo Plenário, e destacou que informou à CGU que a 118 

mencionada proposta constaria do primeiro item da pauta da presente reunião. A seguir, 119 
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observou que foi realizado estudo preliminar e que, em 27 de junho de 2019, mediante a 120 

Portaria no 168, instituiu Comissão, com a finalidade de revisar e readequar a Resolução no 121 

01/2011, integrada pelos Professores Gustavo Pereira Côrtes, Graciela Inés Ravetti de 122 

Gomez e Francisco Dutenhefner e pela Servidora Técnico-Administrativa em Educação 123 

Marilda Novais Silva. Informou, a seguir, que foi distribuído a todos documento quadro 124 

comparativo entre a Resolução vigente e as alterações propostas pela Comissão, 125 

acompanhadas do respectivo fundamento legal (ANEXO B), e passou a palavra ao 126 

Professor Gustavo Pereira Côrtes, que apresentou o assunto ao Plenário. Após discussão, a 127 

Sr.ª Presidente, com a anuência dos Conselheiros, colocou em votação, em bloco, a 128 

proposta de nova Resolução, formulada pela Comissão, sem prejuízo de destaques. O 129 

documento foi aprovado, apurando-se na votação uma abstenção. A seguir, foram 130 

apresentados, discutidos e votados os seguintes destaques: a) Art. 1o (A participação de 131 

servidores, ativos e inativos, em projetos de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento 132 

institucional, científico, cultural e tecnológico e estímulo à inovação e à concessão de 133 

bolsas, a eles referentes, pelas Fundações de Apoio da Universidade Federal de Minas 134 

Gerais (UFMG), dar-se-á de acordo com os parâmetros fixados nesta Resolução.) - 135 

inserção do termo “artístico” antes da palavra “cultural” - destaque rejeitado, apurando-se 136 

dez votos a favor. O Professor Cristiano Gurgel Bickel solicitou o seguinte registro em ata: 137 

“O Diretor da Escola de Belas Artes, Professor Cristiano Gurgel Bickel, lamentou a 138 

decisão do plenário, que entendeu a Arte restrita ao âmbito da Cultura e não como área de 139 

conhecimento específica ao lado da Ciência e da Cultura, o que considera de grande 140 

impacto ao reconhecimento da autonomia dos projetos artísticos na Universidade”; 141 

b) Art. 2o, § 2o (As atividades de que trata esta Resolução não excederão, computadas 142 

isoladamente ou em conjunto, 8 (oito) horas semanais ou 416 (quatrocentos e dezesseis) 143 

horas anuais.) - 1. inserção, ao final do texto da expressão “quando resultarem em 144 

retribuição pecuniária” - destaque retirado; 2. substituição da redação pela seguinte: “O 145 

desempenho de atividades de que tratam os incisos XI e XII do art. 21 da Lei 146 

no 12.772/2012 não excederá, computado isoladamente ou em conjunto, 8 (oito) horas 147 

semanais ou 416 (quatrocentos e dezesseis) horas anuais.” - destaque aprovado por 148 

unanimidade pelo Plenário. c) Art. 3o, inciso I (os projetos deverão ser realizados por, no 149 

mínimo, 2/3 (dois terços) de pessoas vinculadas à instituição apoiada, incluindo docentes, 150 

servidores técnico-administrativos, estudantes regulares, pesquisadores de pós-doutorado 151 

e bolsistas com vínculo formal a programas de ensino, pesquisa, extensão, 152 

desenvolvimento institucional, científico, tecnológico e estímulo à inovação da instituição 153 

apoiada;) - adequação da expressão “servidores técnico-administrativos em educação” - 154 

destaque acolhido, dispensando-se votação. d) Art. 3o, inciso II (em casos excepcionais e 155 

observada a legislação vigente, poderão ser autorizados, pelo Conselho Universitário ou, 156 

por delegação, pelas Congregações das Unidades, projetos que não atendam à restrição 157 

prevista no inciso anterior;) - acréscimo da expressão “devidamente justificados”, após o 158 

termo “excepcionais”, resultando na seguinte redação: “em casos excepcionais, 159 
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devidamente justificados, e observada a legislação vigente, poderão ser autorizados, pelo 160 

Conselho Universitário ou, por delegação, pelas Congregações das Unidades, projetos que 161 

não atendam à restrição prevista no inciso anterior” - destaque acolhido dispensando-se 162 

votação. e) Art. 4o, inciso III (Atividades de Extensão, assim consideradas aquelas que 163 

envolvam processos educativos, artísticos, culturais e científicos que, de forma articulada 164 

com o ensino e a pesquisa, tenham por objetivo ampliar a relação da UFMG com a 165 

sociedade;) - substituição da expressão “processos educativos, artísticos, culturais e 166 

científicos” por “processos acadêmicos” - destaque retirado. f) Art. 8o (A presente 167 

Resolução entra em vigor a partir desta data, aplicando-se a todos os projetos 168 

desenvolvidos doravante com a colaboração das Fundações de Apoio.) - substituição do 169 

termo “desenvolvidos” por “aprovados”, resultando na seguinte redação: “A presente 170 

Resolução entra em vigor a partir desta data, aplicando-se a todos os projetos aprovados 171 

doravante com a colaboração das Fundações de Apoio” - destaque acolhido sem 172 

necessidade de votação. g) inserção do termo “cultural” onde couber, à luz da redação do 173 

art. 1o - destaque acolhido sem necessidade de votação. Foi gerada a Resolução no 01/2020 174 

(ANEXO C). 2 Proposta de Resolução Complementar que regulamenta o 175 

reconhecimento de Notório Saber pela UFMG (quorum de deliberação: 2/3 dos 176 

membros do Colegiado =  36 votos) - O Sr.ª Presidente observou que o Regimento Geral 177 

da UFMG em vigor foi elaborado com vistas a contemplar princípios básicos, de forma a 178 

se tornar um texto mais enxuto, deixando normas funcionais para serem detalhadas em 179 

Resoluções Complementares correlatas. Acrescentou que o Regimento Geral atual, até que 180 

sejam editadas as citadas Resoluções, convalidou as disposições contidas no Regimento 181 

anterior, de 1990, o qual dispõe, no art. 118, sobre o reconhecimento de Notório Saber. 182 

Informou que a Câmara de Pós-Graduação formulou proposta de Resolução Complementar 183 

do Conselho Universitário de mudança da regulamentação do reconhecimento de Notório 184 

Saber contida no texto regimental de 1990, a qual, após aprovada pelo CEPE, na reunião 185 

realizada em 6 de agosto de 2018, observado o quorum de 2/3 de seus membros, foi 186 

encaminhada à Comissão de Legislação, a qual emitiu o Parecer no 18/2019 (ANEXO D), 187 

que foi distribuído aos Conselheiros. A seguir, solicitou a autorização do Plenário para 188 

convidar o Pró-Reitor de Pós-Graduação, Professor Fábio Alves da Silva Júnior, para 189 

participar da sessão durante a discussão do assunto, com a finalidade de prestar os 190 

esclarecimentos que se fizerem necessários. Não havendo objeções do Plenário, o referido 191 

docente passou a participar da reunião. Em seguida, a Sr.ª Presidente passou a palavra ao 192 

Relator, Professor Cícero Murta Diniz Starling, que apresentou o assunto ao Plenário. 193 

Após discussão, a Sr.ª Presidente, com a anuência dos Conselheiros, submeteu a votação o 194 

Parecer no 18/2019 da Comissão de Legislação, que conclui favoravelmente à aprovação, 195 

pelo voto de 2/3 dos membros do Conselho Universitário, da proposta de Resolução 196 

Complementar de reconhecimento de Notório Saber, com as alterações indicadas no 197 

quadro anexo ao Parecer. Ressaltou que a votação do Parecer implica a votação em bloco 198 

da proposta de Resolução, sem prejuízo de apresentação de destaques, os quais serão 199 
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discutidos e votados separadamente. O documento foi aprovado por unanimidade, 200 

seguindo-se aplausos do Plenário. A seguir, foram apresentados, discutidos e votados os 201 

seguintes destaques: a) Art. 2o, caput (O título de Notório Saber poderá ser concedido pela 202 

UFMG a pessoas sem titulação acadêmica e com alta qualificação, nos termos do art. 3o, 203 

cuja contribuição seja reconhecidamente significativa e socialmente relevante.) - 204 

manutenção da redação aprovada pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, qual seja: 205 

“Art. 2o O título de Notório Saber poderá ser concedido pela UFMG a pessoas com alta 206 

qualificação, nos termos do art. 3o, cuja contribuição seja reconhecidamente significativa e 207 

socialmente relevante.”- destaque aprovado, apurando-se na votação trinta e seis votos a 208 

favor e três contra; b) Art. 2o, parágrafo único (O título de Notório Saber somente pode ser 209 

conferido nas áreas de conhecimento ou áreas afins nas quais a UFMG mantém curso de 210 

doutorado devidamente reconhecido.) - supressão - destaque rejeitado, apurando-se na 211 

votação dezessete votos a favor; c) Art. 3o (Poderão ser reconhecidos, para efeito desta 212 

Resolução, saberes acadêmicos, científicos e artístico-culturais já presentes da 213 

Universidade, e de outras tradições científicos e artístico-culturais, tais como indígenas, 214 

afro-brasileiros, quilombolas, das culturas populares e demais tradições.) - 1. supressão 215 

do trecho “já presentes da Universidade, e de outras tradições científicos e artístico-216 

culturais” e inserção do termo “tradicionais” antes de da expressão “tais como”, resultando 217 

na seguinte redação: “Art. 3o Poderão ser reconhecidos, para efeito desta Resolução, 218 

saberes acadêmicos, científicos, e artísticos, culturais já presentes da Universidade, e de 219 

outras tradições científicos, artístico-artísticos, culturais, e tradicionais, tais como 220 

indígenas, afro-brasileiros, quilombolas, das culturas populares e demais tradições” - 221 

destaque rejeitado, apurando-se na votação oito votos a favor. 2. substituição pela 222 

conjunção “e” do hífen da expressão “artístico-culturais”, resultando na seguinte redação 223 

final: “Poderão ser reconhecidos, para efeito desta Resolução, saberes acadêmicos, 224 

científicos, artísticos e culturais já presentes da Universidade, e de outras tradições 225 

científicos, artísticos e culturais, tais como indígenas, afro-brasileiros, quilombolas, das 226 

culturas populares e demais tradições.” - destaque acolhido, dispensando-se votação. 227 

d) Art. 4o, caput (O reconhecimento de Notório Saber objetiva suprir a exigência do título 228 

de Doutorado para os seguintes fins:) - 1. manutenção do texto original, substituindo o 229 

termo “conceder” por “atribuir”, resultando na seguinte redação: “O reconhecimento de 230 

Notório Saber objetiva atribuir titulação acadêmica, em nível de Doutorado, para os 231 

seguintes fins:” - destaque aprovado, apurando-se na votação trinta e seis votos a favor. 232 

2. acréscimo do termo “Mestrado”, de forma a se contemplar o título de Doutorado e 233 

também o de Mestrado - destaque rejeitado, apurando-se na votação cinco votos a favor; 234 

e) Art. 4o, inciso I (atuação, como Professor Convidado, em atividades de ensino, pesquisa 235 

e extensão) - manutenção da redação original, qual seja: “atuação como docente em 236 

atividades de ensino, pesquisa e extensão” - destaque aprovado, apurando-se na votação 237 

trinta e seis votos favoráveis; f) Art. 4o, incisos I (atuação, como Professor Convidado em 238 

atividades de ensino, pesquisa e extensão); II (participação em Comissões Examinadoras 239 
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de dissertações de Mestrado e teses de Doutorado e em Comissões Examinadoras de 240 

Concursos Públicos do Magistério Superior); III (inscrição em concurso público de provas 241 

e títulos da UFMG para ingresso na Carreira de Magistério Superior ou para ingresso no 242 

cargo isolado de Professor Titular-Livre do Magistério Superior, observada, em ambos os 243 

casos, a legislação vigente para nomeação e posse;) e IV (inscrição em processo seletivo 244 

simplificado da UFMG para atuação como Professor Substituto (a fim de atender a 245 

necessidades eventuais, específicas do ensino de Graduação ou da Educação Básica e 246 

Profissional) ou para atuação como Professor Visitante (para prestar colaboração 247 

transitória em projetos especiais de ensino, pesquisa ou extensão), observada, em ambos 248 

os casos, a legislação vigente para contratação temporária.) - supressão de todos os 249 

incisos - destaque aprovado, apurando-se na votação trinta e oito votos a favor. Com a 250 

decisão de supressão dos incisos, ficou prejudicada a aprovação do destaque anterior de 251 

alteração do inciso I. A Sr.ª Presidente, considerando o adiantado da hora, ponderou 252 

favoravelmente à retomada, na próxima reunião, da análise e deliberação dos destaques, a 253 

partir do art. 5o. do anteprojeto de Resolução. Houve anuência do Plenário. 254 

3 Recomposição das Comissões Permanentes do Conselho Universitário - A 255 

Sr.ª Presidente informou que foi distribuído documento aos Conselheiros com informações 256 

(ANEXO E) sobre as vagas a serem recompostas nas Comissões Permanentes. A seguir, 257 

após destacar a possibilidade de recondução, na Comissão de Orçamento e Contas, dos 258 

Professores Leonardo David Tuffi Santos e Hugo Eduardo Araújo da Gama Cerqueira, fez 259 

sugestão neste sentido. Sugeriu também que o Professor Allyson Nogueira Moreira passe a 260 

atuar na Comissão de Recursos e o Professor Bruno Pinheiro Wanderley Reis na Comissão 261 

de Obras e Patrimônio. Não havendo manifestações, colocou em votação o conjunto de 262 

suas sugestões, que foi aprovado por unanimidade pelo Plenário. PALAVRA LIVRE - O 263 

Professor Danilo Amaral, após manifestar sua solidariedade à Reitoria pelo enfrentamento 264 

das dificuldades orçamentárias e declarar sua total confiança na atuação da Reitora, 265 

Professora Sandra Regina Goulart Almeida, e do Vice-Reitor, Professor Alessandro 266 

Fernandes Moreira, na condução da Universidade, propôs consignação em ata de voto de 267 

louvor à equipe da SODS pelo trabalho realizado, que dá suporte para o exemplar 268 

funcionamento dos Órgãos de Deliberação Superior da Universidade. Seguiram-se 269 

aplausos do Plenário. O Professor Hermes Vilchez Guerrero informou que foi realizada 270 

ontem solenidade na Faculdade de Direito em homenagem ao escritor, dramaturgo e 271 

Professor Aníbal Machado, graduado em Direito pela Unidade em 1917, jogador do Clube 272 

Atlético Mineiro conhecido como "Pingo", sendo o autor do primeiro gol da história do 273 

time contra o Sport Club Football, em 21 de março de 1909, e inspirador da VetusGalo, 274 

torcida do time na Faculdade de Direito da UFMG. Observou que o evento contou com a 275 

presença da família do Professor Aníbal Machado e do Vice-Presidente do referido Clube, 276 

Professor Lásaro Cândido da Cunha, o qual lhe pediu para entregar à Reitora uma camiseta 277 

do time. A Sr.ª Presidente agradeceu o presente. O Professor Humberto José Alves 278 

informou que hoje, dia 5 de março, a Faculdade de Medicina completa 109 anos de sua 279 
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fundação em 1911 e dá início às ações de celebração dos 110 anos. Seguiram-se aplausos 280 

do Plenário. A Servidora Técnico-Administrativa em Educação Cristina del Papa convidou 281 

a todos para participarem das atividades de rua em comemoração ao Dia Internacional da 282 

Mulher, em 8 de março, e a de adesão à paralisação, em greve geral, dos três segmentos da 283 

Universidade no dia 18 de março. Não havendo outras manifestações, a Sr.ª Presidente 284 

agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão, da qual eu, Consuelo Dourado Dupin, 285 

Coordenadora da Secretaria dos Órgãos de Deliberação Superior, lavrei a presente ata, que 286 

assino. 287 


