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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ENSINO, 

PESQUISA E EXTENSÃO REALIZADA EM 14 DE MAIO DE 2020 (No 367) 

Aos quatorze dias do mês de maio de dois mil e vinte, às quatorze horas, reuniu-se em sala 3 

virtual, por meio do serviço Conferência Web da Rede Nacional de Ensino e 4 

Pesquisa (RNP), mediante prévia convocação individual, o Conselho de Ensino, Pesquisa e 5 

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

Reitora, Professora Sandra Regina Goulart Almeida, com a participação dos seguintes 7 

Conselheiros: Professores Alessandro Fernandes Moreira (Vice-Reitor); Benigna Maria de 8 

Oliveira (Pró-Reitora de Graduação); Fábio Alves da Silva Júnior (Pró-Reitor de Pós-9 

Graduação); Mario Fernando Montenegro Campos (Pró-Reitor de Pesquisa); Cláudia 10 

Andréa Mayorga Borges (Pró-Reitora de Extensão); Rogério Palhares Zschaber de Araújo, 11 

pela Escola de Arquitetura; Rita Lages Rodrigues (suplente), pela Escola de Belas-Artes; 12 

Luciana Castro Geraseev, pelo Instituto de Ciências Agrárias; Cleida Aparecida de 13 

Oliveira, pelo Instituto de Ciências Biológicas; Marcelo Bronzo Ladeira, pela Faculdade de 14 

Ciências Econômicas; Hélio Chacham, pelo Instituto de Ciências Exatas; Benildes Coura 15 

Moreira dos Santos Maculan, pela Escola de Ciência da Informação; Roberto Luiz Silva, 16 

pela Faculdade de Direito; Ana Maria Rabelo Gomes, pela Faculdade de Educação; 17 

Adriana de França Drummond, pela Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia 18 

Ocupacional; Solange Cervinho Bicalho Godoy, pela Escola de Enfermagem; Ricardo de 19 

Oliveira Duarte, pela Escola de Engenharia; Rachel Oliveira Castilho, pela Faculdade de 20 

Farmácia; Sergio Donizete Faria, pelo Instituto de Geociências; Paulo Márcio Campos de 21 

Oliveira, pela Faculdade de Medicina; Glaura Lucas, pela Escola de Música; Marcos 22 

Azeredo Furquim Werneck (suplente), pela Faculdade de Odontologia; Afonso de Liguori 23 

Oliveira, pela Escola de Veterinária; Yaska Fernanda de Lima Campos, Denise Bulgarelli 24 

Duczmal e Andréa Rodrigues Motta, pela representação dos Coordenadores de Colegiados 25 

de Cursos de Graduação; Isabela Almeida Pordeus, Ricardo Toshio Fujiwara e Andrés 26 

Zarankin, pela representação dos Coordenadores de Colegiados de Cursos de Pós-27 

Graduação; Matheus Anchieta Ramirez, Júlia Maria de Andrade e Lussandra Martins 28 

Gianasi, pela representação dos Coordenadores de Extensão; Sabrina Sedlmayer Pinto, 29 

Marco Aurélio Romano Silva e Jussara Marques de Almeida Gonçalves, pela 30 

representação dos Coordenadores de Grupos de Pesquisa; Tânia Aretuza Ambrizi Gebara, 31 

pela Escola de Educação Básica e Profissional, e Fabiana Maria Kakehasi (suplente), pelo 32 

Hospital das Clínicas. Não participou da reunião o Conselheiro Ricardo Augusto de Souza, 33 

tendo participado como convidados, com a anuência do Plenário, com direito a voz, mas 34 

não a voto, a Professora Juliana Torres de Miranda, Presidente da Comissão Permanente de 35 

Pessoal Docente (CPPD), o Professor Dorgival Olavo Guedes Neto, Diretor da Diretoria de 36 

Tecnologia da Informação (DTI), a Professora Cristina Gonçalves Alvim, da Faculdade de 37 

Medicina, Assessora da Reitoria para a Área da Saúde e Presidente do Comitê Permanente 38 

de Acompanhamento das Ações de Prevenção e Enfrentamento ao Novo Coronavírus da 39 
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UFMG, e os Universitários Gabriel Lopo Silva Ramos, Thaís Michelle Mátia Zacarias, 40 

Hudson Ditherman Francisco Rosa, Renato Defelippe de Azevedo, Gabrielle Moraes 41 

Lopes da Silva, Sara Soares de Barcelos, Ana Luise Santana de Souza e Sávio Peres Rego 42 

Loureiro. Encontram-se vagas a representação da Faculdade de Filosofia e Ciências 43 

Humanas e as oito do corpo discente. Havendo quorum regulamentar, a Sr.ª Presidente 44 

cumprimentou os Conselheiros e declarou abertos os trabalhos. EXPEDIENTE - 45 

Informes - A Sr.a Presidente consultou os Conselheiros sobre a possibilidade de convidar 46 

os discentes indicados pelo Diretório Central dos Estudantes (DCE) para participarem da 47 

presente reunião, com direito a voz, mas não a voto, uma vez que a atual Diretoria da 48 

Entidade ainda não apresentou ao Reitorado o registro civil em cartório da ata de sua 49 

posse, condição regimental obrigatória para a indicação de representantes estudantis para 50 

atuarem no CEPE. Houve aquiescência dos Conselheiros, passando a participar da reunião 51 

os Universitários nomeados no rol de presentes. Atas - A Sr.a Presidente informou terem 52 

sido encaminhadas aos Conselheiros as atas das reuniões do Colegiado realizadas em 10 de 53 

outubro (no 364) e em 14 de novembro (no 365) de 2019 e submeteu-as separadamente a 54 

discussão. Não havendo manifestações, submeteu os documentos a votações distintas, os 55 

quais foram aprovados, tendo sido apurada uma abstenção em cada votação. ORDEM DO 56 

DIA - 1 Informes e discussões sobre as reflexões das Câmaras de Graduação, de Pós-57 

Graduação, de Extensão e de Pesquisa sobre a situação atual - A Sr.ª Presidente fez 58 

breve relato sobre a trajetória da Universidade diante da decretação, em 11 de março de 59 

2020, pela Organização Mundial de Saúde (OMS), da pandemia do novo coronavírus 60 

(Sars-CoV-2), causador da doença COVID-19: a) 10 de março - a Administração Central 61 

informou as Unidades Acadêmicas e Especiais sobre a criação de um grupo de trabalho 62 

com o objetivo de estabelecer diretrizes referentes à prevenção ao novo coronavírus 63 

(COVID-19), grupo que se tornou o Comitê Permanente de Acompanhamento das Ações 64 

de Prevenção e Enfrentamento ao Novo Coronavírus; b) 13 de março - a Reitoria emitiu 65 

Nota à Comunidade Universitária comunicando conjunto de ações e recomendações 66 

visando ao esclarecimento e à prevenção da disseminação da doença; c) 15 de março - 67 

representantes da UFMG e de outras instituições públicas e privadas participaram de 68 

reunião com o Governo do Estado de Minas Gerais, para articulação e compartilhamento 69 

de medidas preventivas, estando a UFMG em permanente diálogo com as Secretarias 70 

Municipal e Estadual e com o Ministério da Saúde; d) 16 de março - a UFMG sediou 71 

reunião do Fórum de Reitores das Instituições Públicas de Ensino Superior de Minas 72 

Gerais (Foripes-MG) e, em consonância com as diretrizes estabelecidas pelo Fórum, 73 

anunciou a suspensão das aulas presenciais na UFMG a partir de 18 de março, como uma 74 

das medidas para conter o avanço do novo coronavírus; e) 18 de março - o Ministério da 75 

Educação (MEC) publicou a Portaria no 343, datada de 17 de março de 2020, mediante a 76 

qual autorizou as instituições de educação superior integrantes do sistema federal de 77 

ensino, em caráter excepcional, a substituírem as disciplinas presenciais em andamento por 78 

aulas que utilizem meios e tecnologias de informação e comunicação, nos limites 79 
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estabelecidos pela legislação em vigor, por período de até trinta dias, prorrogáveis, a 80 

depender de orientação do Ministério da Saúde e dos órgãos de saúde, estaduais, 81 

municipais e distrital, cabendo às instituições definirem as disciplinas que poderão ser 82 

substituídas, a disponibilização, aos alunos, de ferramentas que permitam o 83 

acompanhamento dos conteúdos ofertados, bem como a realização de avaliações durante o 84 

período da autorização. Na mesma data, 18 de março, a Reitoria da UFMG emitiu a 85 

Portaria no 1819/2020, mediante a qual determinou a suspensão, temporariamente e por 86 

tempo indeterminado, das aulas presenciais de graduação, de pós-graduação e de extensão 87 

e das aulas da Educação Básica e Profissional dos Campi da UFMG de Belo Horizonte e 88 

de Montes Claros, além de indicar às Pró-Reitorias a emissão de informes e orientações à 89 

comunidade universitária relativos às atividades específicas da sua área de atuação; f) 19 90 

de março - o MEC publicou a Portaria no 345, mediante a qual alterou alguns aspectos 91 

constantes da Portaria no 343, de 17 de março de 2020, com destaque para a substituição 92 

das aulas presenciais, no Curso de Medicina, apenas das disciplinas teórico-cognitivas do 93 

primeiro ao quarto ano; g) 23 de março - as atividades administrativas presenciais foram 94 

suspensas na UFMG e foi adotado o regime de trabalho remoto; h) 12 de maio - o MEC 95 

publicou a Portaria no 473, mediante a qual prorrogou por trinta dias a autorização, 96 

anteriormente dada, de substituição das disciplinas presenciais. A seguir, a Sr.ª Presidente 97 

ressaltou que a UFMG não parou, estando ativa como sempre, pois continuam 98 

acontecendo, por meio de plataforma digital, as atividades administrativas e algumas 99 

atividades acadêmicas, de graduação, de pesquisa, de extensão e de pós-graduação, como 100 

formaturas, orientações, defesas de monografias, dissertações e teses, além de atividades 101 

complementares e eventos, a exemplo da 8a Semana de Saúde Mental e Inclusão Social, a 102 

ser realizada no período previsto, de 18 a 22 de maio de 2020, com o tema “Saúde Mental 103 

e Direitos Humanos em tempos de COVID-19”. Ressaltou que a UFMG está trabalhando 104 

muito, buscando atender as demandas da sociedade para o enfretamento da COVID-19, em 105 

ações que têm obtido muita visibilidade local, nacional e internacional. Destacou que, em 106 

20 de abril, o Reitorado emitiu Nota à Comunidade da UFMG (ANEXO A) mediante a 107 

qual destaca o período decorrido de um mês desde a suspensão das aulas e das atividades 108 

presenciais, a duração indeterminada do isolamento social, bem como a incerteza com 109 

relação à retomada das atividades presenciais, por impossibilidade de se prever uma data 110 

para esse retorno. Acrescentou que o retorno dessas atividades deverá ocorrer apenas 111 

quando as autoridades sanitárias assim avaliarem e de forma planejada, organizada e 112 

coletiva, com base em planejamento que envolva etapas de curto, médio e longo prazos, 113 

elaborado a partir de ampla discussão com toda a comunidade universitária, que embasará 114 

as decisões a serem tomadas pelo CEPE e pelo Conselho Universitário. Observou que 115 

caberá ao CEPE rever o Calendário Escolar da UFMG de 2020, quando a retomada das 116 

atividades presenciais for recomendada pelas autoridades sanitárias e pelo Comitê 117 

Permanente de Acompanhamento das Ações de Prevenção e Enfrentamento do Novo 118 

Coronavírus da UFMG, o qual está trabalhando no estabelecimento de protocolos 119 



UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 
 

4 

sanitários gerais, os quais serão discutidos pelas Unidades. Ressaltou que as decisões dos 120 

Colegiados Superiores da Universidade serão feitas de forma planejada, com reflexão, sem 121 

açodamento ou improviso, conforme mencionado na referida Nota do Reitorado à 122 

Comunidade, observados os critérios de qualidade e os princípios de equidade de acesso e 123 

inclusão, que tornaram a UFMG uma Instituição de referência. A Sr.ª Presidente observou 124 

que tem havido confusão entre educação a distância e ensino remoto emergencial, cujos 125 

conceitos são distintos e sobre os quais há muita desinformação. A seguir, informou que a 126 

Associação dos Dirigentes das Instituições de Ensino Superior (ANDIFES) publicou hoje, 127 

em nome de todas as universidades públicas, a Nota intitulada “A importância do ENEM e 128 

do direito à educação” (ANEXO B), mediante a qual propõe a suspensão das datas do 129 

Exame Nacional do Ensino Médio e a abertura de diálogo entre educadores, gestores e 130 

instituições, de modo que, em condições razoáveis de segurança sanitária e equidade, seja 131 

possível definir um novo calendário. Observou que a versão digital do ENEM será aplicada 132 

nos dias 11 e 18 de outubro e a versão impressa está agendada para ser aplicada nos dias 1o 133 

e 8 de novembro. Em seguida, a Sr.ª Presidente passou a palavra à Pró-Reitora de 134 

Graduação, Professora Benigna Maria de Oliveira, que, com o auxílio de projeção de slides 135 

(ANEXO C), fez apresentação aos Conselheiros sobre a repercussão da pandemia de 136 

COVID-19 no ensino de graduação da UFMG, abordando os indicadores socioeconômicos 137 

dos ingressantes; os principais entraves para a adoção de ensino remoto; os limites 138 

normativos e pedagógicos para a oferta de atividades acadêmicas curriculares com carga 139 

horária a distância nos cursos de graduação presenciais; e o respeito ao princípio de 140 

qualidade do ensino ofertado, bem como aos critérios de equidade e inclusão. Salientou 141 

que a Universidade deseja fomentar, neste período, reflexões sobre os processos de ensino-142 

aprendizagem, e discorreu sobre as questões que constarão da consulta, a ser conduzida 143 

pela Pró-Reitoria de Graduação, direcionada aos Colegiados de Cursos e aos Núcleos 144 

Docentes Estruturantes, cujos dados coletados subsidiarão a elaboração de um 145 

planejamento de retomada das atividades didáticas na Universidade. Na sequência, a 146 

Sr.ª Presidente passou a palavra ao Pró-Reitor de Pós-Graduação, Professor Professor 147 

Fábio Alves da Silva Júnior, que, com o auxílio de projeção de slides (ANEXO D), fez 148 

apresentação aos Conselheiros sobre a situação do ensino de pós-graduação, destacando a 149 

inexistência de regulação em relação a atividades remotas de pós-graduação no país e 150 

pontuando os esclarecimentos e as orientações da Pró-Reitoria de Pós-Graduação à 151 

comunidade durante a suspensão das atividades presenciais. Em seguida, a Sr.ª Presidente 152 

passou a palavra à Pró-Reitora de Extensão, Professora Cláudia Andréa Mayorga Borges, 153 

que, com o auxílio de projeção de slides (ANEXO E), apresentou aos Conselheiros a 154 

situação da extensão, destacando, dentre outros, as medidas tomadas pela Pró-Reitoria de 155 

Extensão, divulgadas à comunidade, diante da pandemia do novo coronavírus; o 156 

levantamento feito com estudantes atuantes na extensão, por meio de questionário, com o 157 

objetivo de identificar sua situação no atual contexto, e as propostas da Câmara de 158 

Extensão para a continuidade das atividades. A seguir, a Sr.ª Presidente passou a palavra 159 
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ao Pró-Reitor de Pesquisa, Professor Mario Fernando Montenegro Campos, que, com o 160 

auxílio de projeção de slides (ANEXO F), discorreu sobre a infraestrutura de pesquisa da 161 

Universidade, número de laboratórios, rotinas, ocupação física e as necessidades especiais 162 

de biossegurança, apresentou aos Conselheiros a proposta de protocolos para a área de 163 

pesquisa na UFMG e destacou que as informações coletadas subsidiarão os protocolos para 164 

a execução das atividades presenciais nesses ambientes. Em seguida, a Sr.ª Presidente 165 

passou a palavra ao Vice-Reitor, Professor Alessandro Fernandes Moreira, e ao Diretor de 166 

Tecnologia da Informação, Professor Dorgival Olavo Guedes Neto, que, com o auxílio de 167 

projeção de slides (ANEXO G), apresentaram aos Conselheiros informações sobre a 168 

capacidade da infraestrutura tecnológica de processamento e armazenamento de dados e a 169 

capacidade de acesso à internet da Universidade. O Professor Dorgival Olavo Guedes Neto 170 

pontuou as melhorias no suporte tecnológico para atividades remotas e para o ensino a 171 

distância: a) capacidade da infraestrutura para o Sistema Acadêmico de Graduação (SiGA) 172 

e para o software Moodle de apoio à aprendizagem; b) ampliação do número de salas 173 

virtuais para reuniões a distância; c) capacidade de acesso à internet pelos estudantes de 174 

graduação e de pós-graduação; e ressaltou os desafios para a melhoria dos recursos e 175 

garantia da segurança. O Professor Alessandro Fernandes Moreira destacou que a análise 176 

da capacidade da infraestrutura é importante para pensar e planejar projetos de inclusão 177 

digital da Universidade voltados aos discentes, e pontuou ações que estão sendo realizadas, 178 

como o levantamento de dados a partir da análise dos questionários socioeconômicos dos 179 

estudantes, o mapeamento das condições de acesso à internet pelos alunos de graduação e 180 

de pós-graduação e a definição de políticas de inclusão digital, seja para melhorar as 181 

condições de acesso à internet, seja para a aquisição de equipamentos e a ampliação das 182 

condições de acesso à rede sem fio nas Moradias Universitárias. A Sr.ª Presidente, em 183 

seguida, informou que a UFMG encaminhou à Secretaria de Educação 184 

Superior (SESu/MEC) solicitação de recursos adicionais de capital com o objetivo de 185 

atender as necessidades de melhoria da infraestrutura de tecnologia da informação da 186 

Universidade. Observou que têm sido divulgadas pela SESu chamadas públicas específicas 187 

para ações de combate e prevenção à COVID-19 e que a UFMG, a partir de projetos 188 

apresentados e aprovados, conseguiu verbas complementares no valor de aproximadamente 189 

20 milhões para a execução de ações voltadas ao enfretamento da COVID-19, desde 190 

desenvolvimento de testes para detecção do novo coronavírus, aos trabalhos na área de 191 

telemedicina, à produção de equipamentos de proteção facial e de álcool em gel entre 192 

outras ações emergenciais de impacto. A seguir, passou a palavra à Presidente do Comitê 193 

Permanente de Acompanhamento das Ações de Prevenção e Enfrentamento do Novo 194 

Coronavírus, Professora Cristina Gonçalves Alvim, que agradeceu pela oportunidade de 195 

participar da reunião do CEPE, representando o Comitê, que tem como missão 196 

acompanhar, promover estudos e reflexões sobre a pandemia do novo coronavírus 197 

(COVID-19) e, com embasamento científico e técnico, assessorar a Administração Central 198 

na tomada de suas decisões, e colocou-se à disposição para esclarecimento de dúvidas. A 199 
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Sr.ª Presidente submeteu as reflexões iniciais apresentadas pelas quatro Câmaras 200 

Acadêmicas e sugeriu o seguinte encaminhamento da matéria: envio das reflexões da 201 

Câmara de Graduação aos Colegiados de Cursos de Graduação; da Câmara de Pós-202 

Graduação aos Colegiados de Cursos de Pós-Graduação; das Câmaras de Extensão e de 203 

Pesquisa aos Centros de Extensão e aos Núcleos de Assessoramento à Pesquisa das 204 

Unidades para que sejam colhidas manifestações e sugestões a serem analisadas pelas 205 

Câmaras de Graduação, de Pós-Graduação, de Pesquisa e de Extensão e sistematizadas 206 

para apresentação em uma reunião futura do CEPE. Após discussões, a Sr.ª Presidente 207 

submeteu à consideração dos Conselheiros o conjunto das propostas de encaminhamento, 208 

que foi acolhido por unanimidade. 2 Relatório de Atividades do Instituto de Estudos 209 

Avançados Transdisciplinares (IEAT) - Biênio 2018-2019, para pronunciamento do 210 

CEPE, em cumprimento ao disposto no Regimento do Instituto - A Sr.ª Presidente 211 

solicitou a autorização do Plenário para convidar o Diretor do IEAT, Professor Estevam 212 

Barbosa de Las Casas, para apresentar o Relatório de Atividades. Não havendo objeções, o 213 

referido docente passou a participar da reunião. A Sr.ª Presidente observou, a seguir, que, 214 

conforme disposto no art. 7o, inciso VIII, da Resolução no 05/2015 do Conselho 215 

Universitário, de 26 de maio de 2015, que estabelece o Regimento do IEAT, compete ao 216 

Diretor do Instituto elaborar o relatório anual de atividades e a prestação de contas e 217 

encaminhá-los, após a apreciação do Comitê Diretor, para pronunciamento do Conselho de 218 

Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE) e, posteriormente, para conhecimento do Conselho 219 

Universitário. Informou que foram distribuídos aos Conselheiros o Ofício no 06/2020 da 220 

Diretoria do IEAT (ANEXO H); o Relatório de Atividades do Instituto relativo ao 221 

Biênio 2018-2019 (ANEXO I) e a Resolução no 05/2015 (ANEXO J). Em seguida, 222 

passou a palavra ao Professor Estevam Barbosa de Las Casas, que, com o auxílio de 223 

projeção de slides (ANEXO K), apresentou o Relatório. A Sr.ª Presidente submeteu o 224 

assunto à consideração dos Conselheiros, manifestando-se a Professora Ana Maria Rabelo 225 

Gomes, que ponderou sobre a possibilidade de a temática transdisciplinar, que caracteriza 226 

o Instituto, tenha um desdobramento mais efetivo institucionalmente, assim como está 227 

ocorrendo com as formações transversais. A Sr.ª Presidente observou que a Universidade 228 

vem tentando avançar nesse sentido, buscando inserir a transdisciplinaridade na pós-229 

graduação e na graduação. A seguir, não havendo outras manifestações nem objeções, 230 

considerou que o CEPE pronunciou-se favoravelmente acerca do Relatório de Atividades 231 

(Biênio 2018-2019), o qual será apresentado ao Conselho Universitário, para 232 

conhecimento. PALAVRA LIVRE - A Sr.ª Presidente observou que tem sido instada a 233 

posicionar-se institucionalmente sobre a questão da data de realização do ENEM e 234 

solicitou a autorização dos Conselheiros para que possa, publicamente, expor a posição do 235 

CEPE no sentido de que se faz necessária uma reflexão, por parte dos responsáveis pela 236 

realização do Exame, sobre a pertinência de se adiar a data, de forma que os candidatos 237 

não sejam prejudicados, em especial os estudantes da educação básica que não têm tido a 238 

oportunidade de ter seus estudos continuados. Não houve objeções do Plenário. A 239 
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Professora Cláudia Andréa Mayorga Borges convidou a todos para participarem da 8a 240 

Semana de Saúde Mental e Inclusão Social da UFMG, com o tema “Saúde Mental e 241 

Direitos Humanos em Tempos de COVID-19”, a realizar-se no período de 18 a 22 de maio 242 

de 2020, por meio de plataformas digitais, evento proposto pela Rede Saúde Mental da 243 

UFMG, em parceria com movimentos sociais e sindicais e com conselhos profissionais e 244 

coletivos. A Sr.ª Presidente informou que foi divulgada na página da PROGRAD 245 

programação das atividades de apoio aos docentes voltadas para a apropriação de 246 

tecnologias e metodologias na mediação dos processos de ensino-aprendizagem (as 247 

oficinas “Como os Estudantes Aprendem?” e “Recursos Educacionais” e o tutorial sobre o 248 

Moodle), e atividade de apoio aos discentes (a oficina “Organização do Tempo”). A 249 

Professora Benigna Maria de Oliveira esclareceu que todas as referidas atividades contarão 250 

com um mediador, que as adaptará para atender as necessidades específicas para as pessoas 251 

com deficiência, e informou que o Centro de Apoio de Educação a Distância da 252 

UFMG (CAED) divulgará, oportunamente, a oferta de curso de introdução à acessibilidade 253 

na educação a distância. A Professora Yaska Fernanda de Lima Campos parabenizou a 254 

Reitora, Professora Sandra Regina Goulart Almeida, e o Vice-Reitor, Professor Alessandro 255 

Fernandes Moreira, pela forma como têm conduzido a Universidade nesse momento difícil 256 

enfrentado por todos, estendendo as congratulações ao Comitê Permanente de 257 

Acompanhamento das Ações de Prevenção e Enfrentamento ao Novo Coronavírus da 258 

UFMG. Ressaltou que a UFMG não está parada, pelo fato de não estarem sendo realizadas 259 

aulas presenciais, e considerou que a Universidade está extremamente ativa e se 260 

destacando em todas as ações de enfrentamento à pandemia em âmbito nacional e 261 

internacional. A Sr.ª Presidente agradeceu a todos pela solidariedade, pelo apoio, pelo 262 

trabalho, pelo empenho e pela contribuição durante todo o período de enfrentamento da 263 

pandemia. Destacou o excelente resultado da primeira campanha de financiamento coletivo 264 

realizada pela UFMG, em parceria com o Instituto dos Advogados de Minas 265 

Gerais (IAMG), com o objetivo de arrecadar fundos para aquisição de medicamentos, 266 

insumos e equipamentos e para a contratação de serviços destinados ao atendimento de 267 

pacientes em tratamento da COVID-19 no Hospital das Clínicas da UFMG, no Hospital 268 

Risoleta Tolentino Neves e na Unidade de Pronto Atendimento Centro-Sul. A seguir, não 269 

havendo outras manifestações, a Sr.ª Presidente agradeceu a participação de todos e 270 

encerrou a sessão, da qual eu, Consuelo Dourado Dupin, Coordenadora da Secretaria dos 271 

Órgãos de Deliberação Superior, lavrei a presente ata, que assino. 272 


