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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO 

REALIZADA EM 28 DE MAIO DE 2020 

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

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

Pesquisa (RNP), mediante prévia convocação individual, o Conselho Universitário da 5 

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

Sandra Regina Goulart Almeida, tendo comparecido os seguintes Conselheiros: 7 

Professores Alessandro Fernandes Moreira (Vice-Reitor); Maurício José Laguardia 8 

Campomori (Diretor) e Denise Morado Nascimento (representante), pela Escola de 9 

Arquitetura; Cristiano Gurgel Bickel (Diretor) e Márcia Almada (representante), pela 10 

Escola de Belas-Artes; Leonardo David Tuffi Santos (Diretor) e Maximiliano Soares Pinto 11 

(representante), pelo Instituto de Ciências Agrárias; Élida Mara Leite Rabelo (Vice-12 

Diretora) e Daniele Cristina de Aguiar (representante), pelo Instituto de Ciências 13 

Biológicas; Hugo Eduardo Araujo da Gama Cerqueira (Diretor) e Frederico Gonzaga 14 

Jayme Júnior (representante), pela Faculdade de Ciências Econômicas; Francisco 15 

Dutenhefner (Diretor) e Ado Jório de Vasconcelos (representante), pelo Instituto de 16 

Ciências Exatas; Terezinha de Fátima Carvalho de Souza (Diretora) e Elisângela Cristina 17 

Aganette (representante), pela Escola de Ciência da Informação; Hermes Vilchez Guerrero 18 

(Diretor) e Maria Fernanda Salcedo Repolês (representante suplente), pela Faculdade de 19 

Direito; Daisy Moreira Cunha (Diretora) e Silvania Sousa do Nascimento (representante), 20 

pela Faculdade de Educação; Gustavo Pereira Côrtes (Diretor) e Ana Cláudia Porfírio 21 

Couto (representante), pela Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional; 22 

Sônia Maria Soares (Diretora), pela Escola de Enfermagem; Cícero Murta Diniz Starling 23 

(Diretor) e Danilo Amaral (representante), pela Escola de Engenharia; Leiliane Coelho 24 

André (Diretora) e Valbert Nascimento Cardoso (representante), pela Faculdade de 25 

Farmácia; Bruno Pinheiro Wanderley Reis (Diretor) e Eduardo Viana Vargas 26 

(representante), pela Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas; Vilma Lúcia Macagnan 27 

Carvalho (Diretora), pelo Instituto de Geociências; Graciela Inés Ravetti de Gómez 28 

(Diretora) e Ana Larissa Adorno Marciotto Oliveira (representante), pela Faculdade de 29 

Letras; Humberto José Alves (Diretor) e Manoel Otávio da Costa Rocha (representante), 30 

pela Faculdade de Medicina; Renato Tocantins Sampaio (Diretor) e Rogério Vasconcelos 31 

Barbosa (representante), pela Escola de Música; Allyson Nogueira Moreira (Diretor) e 32 

Maria Elisa de Souza e Silva (representante), pela Faculdade de Odontologia; Zélia Inês 33 

Portela Lobato (Diretora) e Ronald Kennedy Luz (representante), pela Escola de 34 

Veterinária; Andréa Maria Silveira (Diretora), pelo Hospital das Clínicas; Guilherme 35 

Lourenço de Souza, pela representação do corpo docente da área de Humanidades; Élder 36 

Antônio Sousa e Paiva, pela representação do corpo docente da área de Ciências da Vida; 37 

Glaura Goulart Silva, pela representação do corpo docente da área de Ciências da 38 

Natureza; Servidores Cristina del Papa, Kátia Lúcia Pacheco, Swraide Salgado Agripino, 39 

Kayla Veruska Lopes da Silva (suplente), Herivelton de Oliveira Ferraz, Rejani Aparecida 40 

de Andrade Silva e Helder de Castro Bernardes Barbosa, pela representação do corpo 41 

técnico-administrativo em educação. Encontram-se vagas as representações da Escola de 42 
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Enfermagem, do Instituto de Geociências e as dez representações do corpo discente, tendo 43 

deixado de participar da reunião o Professor Márcio Fantini Miranda. Participaram da 44 

sessão, com a anuência do Plenário, como convidados, com direito a voz, mas não a voto, 45 

os Universitários Gabriel Lopo Silva Ramos, Tamara Renata Oliveira Rocha, Hudson 46 

Ditherman Francisco Rosa, Renato Defelippe de Azevedo, Gabrielle Moraes Lopes da 47 

Silva, Caique Belchior Henrique, Thomás Aguiar Carrieri, Sávio Peres Rego Loureiro, Iuri 48 

Rodrigues Silva e Ane Caroline Oliveira. Havendo quorum regulamentar, a Sr.ª Presidente, 49 

após cumprimentar os Conselheiros, declarou abertos os trabalhos. A seguir, após observar 50 

que a atual gestão do Diretório Central dos Estudantes (DCE) ainda não apresentou ao 51 

Reitorado o registro civil em cartório da ata de sua posse, condição regimental obrigatória 52 

para a indicação de representantes estudantis para atuarem no Conselho Universitário, 53 

consultou os Conselheiros sobre a possibilidade de convidar os discentes indicados pela 54 

Entidade para participarem da presente reunião, com direito a voz, mas não a voto. Houve 55 

anuência unânime à participação dos Universitários nomeados no rol de presentes. 56 

EXPEDIENTE - Comunicações - a) A Congregação do Instituto de Ciências Biológicas, 57 

na reunião realizada em 13 de março de 2020, indicou como representantes da Unidade no 58 

Conselho Universitário as Professoras Daniele Cristina de Aguiar (efetiva) e Érika Martins 59 

Braga (suplente); b) A Congregação da Faculdade de Direito, na reunião realizada em 12 60 

de março de 2020, indicou a Professora Maria Fernanda Salcedo Repolês como 61 

representante suplente da Unidade, em substituição à Professora Sheila Jorge Selim de 62 

Sales, que, dada sua aposentadoria, se desligou do Conselho Universitário. A Sr.ª 63 

Presidente deu boas-vindas às novas Conselheiras. Atas - A Sr.ª Presidente, após informar 64 

que foi distribuída aos Conselheiros a ata da reunião do Colegiado realizada em 5 de março 65 

de 2020, submeteu-a a discussão. O Professor Cristiano Gurgel Bickel solicitou que as 66 

seguintes alterações no documento: na linha 137, inserção do texto: O Diretor da Escola 67 

de Belas Artes, Professor Cristiano Gurgel Bickel, lamentou a decisão do plenário, que 68 

entendeu a Arte restrita ao âmbito da Cultura e não como área de conhecimento específica 69 

ao lado da Ciência e da Cultura, o que considera de grande impacto ao reconhecimento 70 

da autonomia dos projetos artísticos na Universidade; na linha 220, alteração da flexão do 71 

substantivo “artístico” para plural, na frase: “Poderão ser reconhecidos, para efeito desta 72 

Resolução, saberes acadêmicos, científicos, artísticos e culturais já presentes da 73 

Universidade, e de outras tradições científicos, artísticos e culturais, tais como indígenas, 74 

afro-brasileiros, quilombolas, das culturas populares e demais tradições.” Não havendo 75 

outras manifestações, a Sr.ª Presidente, com a aquiescência dos Conselheiros, submeteu a 76 

votação a ata da reunião de 5 de março de 2020, contempladas as mencionadas 77 

modificações. O documento foi aprovado, apurando-se três abstenções. Informes - A Sr.ª 78 

Presidente informou que foram distribuídos aos Conselheiros o Ofício no 06/2020 da 79 

Diretoria do Instituto de Estudos Avançados Transdisciplinares (IEAT), a Resolução do 80 

Conselho Universitário no 05/2015, que aprova o Regimento do Instituto, bem como, para 81 

conhecimento do Conselho Universitário, em cumprimento à determinação constante no 82 

inciso VIII do art. 7o da citada Resolução, o Relatório de Atividades do IEAT, biênio 2018-83 

2019, com manifestação favorável do CEPE na reunião virtual realizada em 14 de maio de 84 
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2020. Em seguida, a Sr.ª Presidente lembrou que a Lei Orçamentária Anual (LOA) de 85 

2020, além de reduzir em 3,11% o orçamento da UFMG em relação a 2019, o que 86 

corresponde a cerca de R$ 7 milhões, condicionou a execução de aproximadamente 40% 87 

do montante global do orçamento da UFMG (cerca de R$ 93 milhões) à liberação pelo 88 

Congresso Nacional. Em seguida, informou que foi concluída, em 21 de maio de 2020, 89 

pelo Congresso Nacional, a aprovação do Projeto de Lei do Congresso 90 

Nacional (PLN) 8/2020, que autoriza o Poder Executivo a liberar o orçamento restante, 91 

tendo sido aprovado como crédito suplementar. Ressaltou que o citado PLN aguarda a 92 

sanção presidencial, cujo prazo é até 15 de junho de 2020. Informou que a Diretoria de 93 

Tecnologia da Informação (DTI) tem trabalhado para aumentar a capacidade de acesso à 94 

internet pelos integrantes da comunidade, assim como a de processamento dos sistemas 95 

SIGA e Moodle, por meio de investimento em infraestrutura, e relatou ter encaminhado à 96 

Secretaria de Educação Superior (SESu) do Ministério da Educação (MEC) solicitação de 97 

recursos adicionais de capital para melhoria de infraestrutura de tecnologia da informação 98 

nos campi. A Sr.ª Presidente, a seguir, informou que foram iniciadas pelas Pró-Reitorias 99 

Acadêmicas e pelas Câmaras do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE) as 100 

discussões para a construção de um planejamento da retomada das atividades acadêmicas 101 

que contemple medidas a serem implementadas em curto, médio e longo prazo. Relatou 102 

que o CEPE, na reunião virtual realizada no dia 14 de maio de 2020, avaliou fundamental 103 

que a reflexão sobre as atividades acadêmicas e sobre o planejamento da retomada, o qual 104 

exigirá uma construção conjunta, seja iniciada com amplo diálogo entre a comunidade 105 

acadêmica e os órgãos colegiados, com base nos critérios de qualidade e inclusão, que 106 

sempre balizaram as ações da UFMG. Observou que as Pró-Reitorias Acadêmicas 107 

encaminharam consultas às Unidades, que devem ser respondidas até 1o de junho de 2020, 108 

com o objetivo de coletar informações, entre outras, sobre a capacidade de oferta de 109 

atividades remotas; sobre o acesso e o domínio, pelos docentes e discentes, de ferramentas 110 

computacionais e práticas pedagógicas que se valem de tecnologias digitais; sobre as 111 

atividades de Pós-Graduação que poderiam ser oferecidas remotamente em 2020 e as que 112 

só poderiam ser ministradas presencialmente; sobre a infraestrutura de pesquisa, o número 113 

de laboratórios, a ocupação física (densidade) desses espaços, as rotinas e as necessidades 114 

especiais de biossegurança. Destacou que as informações recebidas irão subsidiar a 115 

elaboração de protocolos para o exercício de atividades acadêmicas. Acrescentou que 116 

qualquer decisão a ser tomada pela UFMG deve ser discutida com os Colegiados dos 117 

Cursos de Graduação, com os Programas de Pós-Graduação, com os Cursos de extensão, 118 

com as áreas de Pesquisa e com toda a comunidade (discentes, docentes e servidores 119 

técnico-administrativos em educação), cujas manifestações embasarão a construção de uma 120 

proposta de planejamento a ser submetida à deliberação do CEPE e do Conselho 121 

Universitário. Observou que caberá ao CEPE rever o Calendário Escolar da UFMG de 122 

2020. Quanto à retomada das atividades presenciais, essas somente ocorrerão quando for 123 

recomendada pelas autoridades sanitárias. Esclareceu que o Comitê Permanente de 124 

Acompanhamento das Ações de Prevenção e Enfrentamento do Novo Coronavírus da 125 

UFMG está trabalhando no estabelecimento de protocolos sanitários gerais para setores 126 
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acadêmicos e administrativos, os quais serão discutidos pelas Unidades. A Sr.ª Presidente 127 

salientou que o período letivo em curso não será cancelado e que a UFMG não está parada, 128 

destacando que há muitas atividades de graduação, pós-graduação, extensão e de pesquisa 129 

que continuam em andamento, como defesas de monografias, defesas de teses, orientações, 130 

ações voltadas para o enfrentamento da COVID-19 e eventos, que estão ocorrendo por 131 

meio de plataforma digital, como a 8a Semana de Saúde Mental e Inclusão Social, realizada 132 

no período previsto, de 18 a 22 de maio de 2020, com o tema “Saúde Mental e Direitos 133 

Humanos em tempos de COVID-19”. Em seguida, a Sr.ª Presidente prestou 134 

esclarecimentos sobre as ferramentas disponíveis na sala virtual do Conferência Web do 135 

serviço da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP) e obteve a aquiescência do Plenário 136 

aos procedimentos que serão adotados durante a discussão e votação das matérias da pauta. 137 

ORDEM DO DIA - I - Matérias aprovadas ad referendum - A Sr.ª Presidente 138 

esclareceu que, com a suspensão das reuniões colegiadas amplas, a partir de 13 de março 139 

de 2020, em face da pandemia da COVID-19, aprovou, ad referendum do Conselho 140 

Universitário, matérias que vêm sendo pautadas desde o ano passado, algumas desde o mês 141 

de outubro de 2019, com o objetivo de possibilitar o prosseguimento da execução e das 142 

medidas cabíveis. 1 Proposta de orçamento para 2019 da Fundação Universitária 143 

Mendes Pimentel (FUMP) - A Sr.ª Presidente observou que, segundo dispõe o art. 113 do 144 

Regimento Geral da UFMG, a Presidência da FUMP deve, anualmente, submeter à 145 

aprovação do Conselho Universitário a proposta de orçamento da Fundação para o ano 146 

seguinte. Informou que foram distribuídos aos Conselheiros o Parecer no 04/2019 da 147 

Comissão de Orçamento e Contas e (ANEXO A) e a Decisão no 01/2020 (ANEXO B), 148 

mediante a qual aprovou o Parecer ad referendum do Conselho Universitário. Em seguida, 149 

passou a palavra ao Relator da matéria, Professor Hugo Eduardo Araujo da Gama 150 

Cerqueira, que apresentou o assunto. Não havendo manifestações, a Sr.ª Presidente, com a 151 

anuência dos Conselheiros, colocou em votação sua aprovação ad referendum do Conselho 152 

Universitário do Parecer no 04/2019 da Comissão de Orçamento e Contas, que conclui pela 153 

aprovação da proposta alternativa de orçamento de 2019 da FUMP, com a recomendação 154 

de que a Fundação apresente, na revisão orçamentária, uma proposta que contemple os 155 

valores efetivamente praticados pelos Restaurantes Universitários em 2019. Houve 156 

homologação unânime do Plenário à aprovação ad referendum. 2 Recomposição do 157 

Conselho Curador da Fundação Universitária Mendes Pimentel (FUMP) - A Sr.ª 158 

Presidente observou que o Estatuto da FUMP, aprovado pelo Conselho Universitário 159 

mediante a Resolução do no 08/2019, passou a vigorar em 13 de dezembro de 2019, data 160 

do registro do documento no Cartório de Pessoas Jurídicas. Acrescentou que o referido 161 

Estatuto estabelece, em seu art. 10, inciso II, que o Conselho Curador da Fundação é 162 

constituído, além da representação discente, por três representantes titulares e três 163 

suplentes do corpo docente da UFMG, sendo um titular e um suplente do Instituto de 164 

Ciências Agrárias, indicados pelo(a) Reitor(a) e aprovados pelo Conselho Universitário. A 165 

seguir, informou que foram distribuídos aos Conselheiros o Estatuto da FUMP e a Portaria 166 

da Reitora no 1.882/2020 (ANEXO C), indicando, ad referendum do Conselho 167 

Universitário, para mandato de quatro anos, a partir de 1o de maio de 2020, como membros 168 
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titulares, os Professores Ana Valéria Carneiro Dias, da Escola de Engenharia (recondução), 169 

Mônica Bucciarelli Rodriguez, do Instituto de Ciências Biológicas (recondução), e Dalton 170 

Rocha Pereira, do Instituto de Ciências Agrárias, e, como membros suplentes, os 171 

Professores Maximiliano Soares Pinto, do Instituto de Ciências Agrárias (recondução), 172 

Luciana Pedrosa Salles, da Escola de Engenharia (recondução), e Maria Teresa Gonzaga 173 

Alves, da Faculdade de Educação. Após observar que foi disponibilizado aos Conselheiros 174 

o link para acesso ao Curriculum Vitae, registrado na Plataforma Lattes do Conselho 175 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), de cada um dos 176 

indicados, submeteu o assunto à consideração dos Conselheiros. Não havendo 177 

manifestações, após obter a anuência dos Conselheiros, colocou em votação sua aprovação 178 

ad referendum do Conselho Universitário, que foi homologada por unanimidade. 179 

3 Atendimento, pelas Fundações de Apoio, ao disposto no art. 1o da Resolução 180 

no 10/2004, de 18 de novembro de 2004, que estabelece normas gerais para a 181 

contratação de Fundações de Apoio, no âmbito da Universidade: Inciso III - 182 

Demonstrações Contábeis do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, 183 

acompanhadas de parecer de auditoria independente e do relatório anual de gestão de 184 

2018, após a devida aprovação pelo órgão deliberativo superior da Fundação - 185 

3.1 Fundação Christiano Ottoni (FCO) - A Sr.a Presidente informou que foi distribuído 186 

aos Conselheiros o Parecer no 05/2019 da Comissão de Orçamento e Contas (ANEXO D), 187 

que conclui que a documentação apresentada pela FCO atende à exigência da Resolução 188 

no 10/2004, uma vez que contém as demonstrações contábeis da Fundação relativas ao 189 

exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018, o parecer de auditoria independente, bem 190 

como o relatório anual de gestão do exercício correspondente, com a devida aprovação do 191 

seu Conselho Curador em 23 de abril de 2019. Acrescentou que foi também distribuída a 192 

Decisão no 04/2020 (ANEXO E), por meio da qual aprovou o citado Parecer ad 193 

referendum do Conselho Universitário, e, a seguir, passou a palavra ao Relator da matéria, 194 

Professor Renato Tocantins Sampaio, que apresentou o assunto. Não havendo 195 

manifestações, a Sr.a Presidente, com a anuência dos Conselheiros, colocou em votação 196 

sua decisão tomada ad referendum do Conselho Universitário, a qual foi homologada por 197 

unanimidade. 3.2 Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, Administrativas e 198 

Contábeis de Minas Gerais (IPEAD) - A Sr.a Presidente informou que foi distribuído aos 199 

Conselheiros o Parecer no 06/2019 da Comissão de Orçamento e Contas (ANEXO F), que 200 

conclui que a documentação apresentada pela Fundação IPEAD atende à exigência da 201 

Resolução no 10/2004, uma vez que contém as demonstrações contábeis da Fundação 202 

relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018, o parecer de auditoria 203 

independente, bem como o relatório anual de gestão do exercício correspondente, com a 204 

devida aprovação do seu Conselho Curador em 11 de abril de 2019. Acrescentou que foi 205 

também distribuída a todos a Decisão no 03/2020 (ANEXO G), mediante a qual aprovou 206 

ad referendum do Conselho Universitário o Parecer da Comissão de Orçamento e Contas, 207 

e, a seguir, passou a palavra ao Relator da matéria, Professor Leonardo David Tuffi Santos, 208 

que apresentou o assunto. Não havendo manifestações, a Sr.a Presidente, com a anuência 209 

dos Conselheiros, submeteu a votação sua aprovação ad referendum, que foi homologada 210 
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por unanimidade. 3.3 Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão (FEPE) - A 211 

Sr.a Presidente informou que foi distribuído aos Conselheiros o Parecer no 07/2019 da 212 

Comissão de Orçamento e Contas (ANEXO H), que conclui que a documentação 213 

apresentada pela FEPE atende à exigência da Resolução no 10/2004, uma vez que contém 214 

as demonstrações contábeis da Fundação relativas ao exercício encerrado em 31 de 215 

dezembro de 2018, o parecer de auditoria independente, bem como o relatório anual de 216 

gestão do exercício correspondente, com a devida aprovação de seu Conselho em 20 de 217 

maio de 2019. Acrescentou ter sido igualmente distribuída a todos a Decisão no 02/2020 218 

(ANEXO I), mediante a qual aprovou o Parecer da Comissão ad referendum do Conselho 219 

Universitário. Em seguida, passou a palavra à Relatora da matéria, Professora Leiliane 220 

Coelho André, que apresentou a matéria. Não havendo manifestações, a Sr.a Presidente, 221 

após a anuência dos Conselheiros, colocou em votação sua aprovação ad referendum, que 222 

foi homologada por unanimidade. 3.4 Fundação de Desenvolvimento da 223 

Pesquisa (FUNDEP) - A Sr.a Presidente informou que foi distribuído aos Conselheiros o 224 

Parecer no 08/2019 da Comissão de Orçamento e Contas (ANEXO J), que conclui que a 225 

documentação apresentada pela FUNDEP atende à exigência prevista na Resolução 226 

no 10/2004, uma vez que contém as demonstrações contábeis da Fundação relativas ao 227 

exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018, o parecer de auditoria independente, bem 228 

como o relatório anual de gestão do exercício correspondente, com a devida aprovação do 229 

seu Conselho Curador em 28 de março de 2019. Informou ainda que foi também 230 

distribuída a Decisão no 05/2020 (ANEXO K), mediante a qual aprovou o Parecer da 231 

Comissão ad referendum do Conselho Universitário. A seguir, passou a palavra ao Relator, 232 

Professor Hugo Eduardo Araujo da Gama Cerqueira, que apresentou o assunto. Não 233 

havendo manifestações, a Sr.a Presidente, com a anuência dos Conselheiros, submeteu a 234 

votação sua aprovação ad referendum do Conselho Universitário. Houve homologação 235 

unânime da Decisão. 4 Recomposição do Conselho Curador da Fundação Christiano 236 

Ottoni (FCO) - A Sr.a Presidente observou que, de acordo com o Estatuto da FCO, 237 

distribuído aos Conselheiros, o Conselho Curador da Fundação é constituído por nove 238 

membros, entre os quais cinco professores em exercício, integrantes do corpo docente da 239 

UFMG, indicados pelo Conselho Universitário, para mandato de quatro anos. A seguir, 240 

informou que foi distribuído a todos o Ofício no 210/2020 do Gabinete da Reitora 241 

(ANEXO L), mediante o qual é sugerida a indicação dos Professores Marcelo Resende de 242 

Souza, da Escola de Veterinária, Francisco Vidal Barbosa, da FACE (recondução), Paulo 243 

Gustavo Von Kruger, da Escola de Arquitetura (recondução), Luis Antônio Aguirre e 244 

Herman Sander Mansur, ambos da Escola de Engenharia. Acrescentou que foi 245 

disponibilizado a todos o link para acesso ao Curriculum Vitae, registrado na Plataforma 246 

Lattes do CNPq, de cada um dos indicados, e que foi distribuída a Portaria da Reitora da 247 

UFMG no 2.319/2020 (ANEXO M), mediante a qual designou, ad referendum do 248 

Conselho Universitário, os mencionados docentes. Em seguida, submeteu a matéria à 249 

consideração dos Conselheiros e, não havendo manifestações, colocou em votação sua 250 

aprovação ad referendum, que foi homologada por unanimidade. II - Demais matérias -251 

 5 Proposta de Resolução Complementar que regulamenta o reconhecimento de 252 
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Notório Saber pela UFMG - continuação da análise a partir do art. 5o (Quorum de 253 

deliberação: 2/3 dos membros do Colegiado = 35 votos) - A Sr.a Presidente observou 254 

que, na reunião do Conselho Universitário realizada em 5 de março de 2020, o Plenário 255 

apreciou, discutiu e aprovou em bloco, por unanimidade, o Parecer no 18/2019 da 256 

Comissão de Legislação, de autoria do Professor Cícero Murta Diniz Starling. Acrescentou 257 

que, na oportunidade, foram expostos, discutidos e votados os destaques apresentados até o 258 

art. 4o, cabendo ao Conselho Universitário, na presente sessão, retomar o exame da 259 

matéria, a partir do art. 5o. A seguir, informou que foi distribuído aos Conselheiros quadro-260 

síntese da proposta de Resolução com as decisões já tomadas pelo Conselho Universitário 261 

(ANEXO N) e observou que a ata da reunião do dia 5 de março, aprovada na presente 262 

sessão, registra os destaques e as votações relativos ao assunto. Em seguida, foram 263 

apresentados, discutidos e votados os seguintes destaques: a) caput do art. 5o (Art. 5o O 264 

reconhecimento de Notório Saber deverá ser proposto à Câmara de Pós-Graduação do 265 

CEPE, por iniciativa de um Colegiado de Curso de Pós-Graduação) - destaque conjugado 266 

com o parágrafo único do art. 5o (Parágrafo único. A Câmara de Pós-Graduação deverá 267 

indicar a área de conhecimento do notório saber ou áreas afins nas quais a UFMG 268 

mantém curso de doutorado devidamente reconhecido) - substituição dos textos, 269 

respectivamente, pelos seguintes: “Art. 5o O reconhecimento de Notório Saber deverá ser 270 

proposto pelo próprio interessado ao Colegiado de Pós-Graduação que possua curso de 271 

doutorado devidamente reconhecido, em área ou saber afim.” e “Parágrafo único. A 272 

Câmara de Pós-Graduação deverá encaminhar para a Comissão de Mérito a indicação da 273 

área de conhecimento do notório saber ou áreas afins nas quais a UFMG mantém curso de 274 

doutorado devidamente reconhecido, tal como feita pelo Colegiado do Curso de Pós-275 

Graduação que apresentou a iniciativa.” - destaque rejeitado, apurando-se na votação doze 276 

votos a favor. b) parágrafo único do art. 5o (Parágrafo único. A Câmara de Pós-277 

Graduação deverá indicar a área de conhecimento do notório saber ou áreas afins nas 278 

quais a UFMG mantém curso de doutorado devidamente reconhecido) - supressão - 279 

destaque aprovado, apurando-se na votação quarenta e dois votos a favor, sete contrários e 280 

três abstenções. c) caput do art. 6o (Art. 6o O pedido de reconhecimento de Notório Saber 281 

deverá ser instruído com os seguintes documentos do indicado, para fins da comprovação 282 

de sua contribuição ao desenvolvimento do seu campo de saber:) - substituição do termo 283 

“indicado” por “pleiteante” - destaque retirado. d) alínea “b” do art. 6o (b) cópia dos 284 

diplomas, históricos escolares, títulos profissionais, comprovações de prêmios, 285 

declarações, certificados, dentre outros, quando houver.) - manutenção da redação 286 

proposta pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE), a qual incorpora os títulos 287 

acadêmicos (b) cópia dos diplomas, históricos escolares, títulos acadêmicos e 288 

profissionais, comprovações de prêmios, declarações, certificados, dentre outros, quando 289 

houver.) - destaque aprovado por unanimidade. e) caput do art. 7o (Art. 7o A avaliação do 290 

pedido de reconhecimento de Notório Saber caberá a uma Comissão de Avaliação de 291 

Mérito, com a finalidade de proceder à análise do mérito do indicado.) - manutenção da 292 

redação proposta pelo CEPE (Art. 7o A avaliação do pedido de reconhecimento de Notório 293 

Saber caberá a uma Comissão de Avaliação de Mérito, com a finalidade de proceder à 294 
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análise do mérito do indicado e, no prazo de noventa dias, apresentar à Câmara de Pós-295 

Graduação seu parecer conclusivo fundamentado que deverá ser aprovado pela Câmara 296 

de Pós-Graduação), com a substituição da expressão “aprovado pela Câmara de Pós-297 

Graduação” por “submetido à Câmara de Pós-Graduação” - destaque rejeitado, apurando-298 

se na votação trinta votos a favor. f) § 2o do art. 7o (§ 2o A Comissão de Avaliação de 299 

Mérito, indicada pela Câmara de Pós-Graduação, será integrada por 5 (cinco) membros 300 

docentes, todos com o grau de Doutor da área de conhecimento do notório saber ou área 301 

afim, dos quais, no mínimo, 2 (dois) serão docentes externos à UFMG, sendo os membros 302 

restantes docentes do quadro permanente da UFMG) - 1. acréscimo da expressão “ou 303 

equivalente”, de forma que a Comissão de Avaliação de Mérito seja integrada por docentes 304 

com o grau de Doutor ou equivalente da área de conhecimento do notório saber ou área 305 

afim - destaque rejeitado, apurando-se na votação vinte e três votos a favor; 2. manutenção 306 

da redação proposta pelo CEPE (§ 1o A Comissão será integrada por cinco membros 307 

docentes do quadro efetivo da UFMG com a titulação de Doutor, indicados pela Câmara 308 

de Pós-Graduação) - destaque rejeitado, apurando-se na votação vinte e um votos a favor; 309 

3. supressão da exigência de que todos os cinco membros sejam da área de conhecimento 310 

do notório saber ou área afim, limitando-se a exigência ao grau de Doutor - destaque 311 

rejeitado, apurando-se na votação onze votos a favor. g) art. 10 (Art. 10. No caso de 312 

aprovação pelo CEPE, a documentação será encaminhada ao Conselho Universitário 313 

para decisão final de reconhecimento do Notório Saber, a ser tomada pelo voto favorável 314 

de, no mínimo, 2/3 (dois terços) de seus membros.) - supressão do artigo - destaque 315 

aprovado, apurando-se na votação trinta e seis votos a favor. A Sr.a Presidente agradeceu 316 

ao Relator da matéria, Professor Cícero Murta Diniz Starling, e aos demais membros da 317 

Comissão de Legislação, estendendo o agradecimento aos integrantes da Câmara de Pós-318 

Graduação, do CEPE e do Conselho Universitário, pela construção e aprimoramento do 319 

texto da Resolução ora aprovada. O Professor Cícero Murta Diniz Starling agradeceu aos 320 

colegas da Comissão de Legislação pelas profícuas discussões e externou sua avaliação de 321 

que a Resolução ora aprovada é inovadora, declarando acreditar que será tomada como 322 

modelo pelas demais universidades do país. Seguiram-se ícones de aplausos dos 323 

Conselheiros. Foi gerada a Resolução Complementar no 01/2020 (ANEXO O). 6 Proposta 324 

de criação do Colegiado Especial das Formações Transversais, subordinado à 325 

Câmara de Graduação (Quorum de deliberação: maioria absoluta dos membros = 326 

27) - A Sr.a Presidente observou que compete ao Conselho Universitário decidir, pelo voto 327 

da maioria absoluta de seus membros, sobre a criação de Colegiados Especiais, conforme 328 

determina a alínea b do inciso I do § 2o do art. 5o do Regimento Geral da UFMG. A seguir, 329 

informou que foi distribuído aos Conselheiros o Parecer no 21/2019 da Comissão de 330 

Legislação (ANEXO P), elaborado pelo Professor Humberto José Alves, a quem passou a 331 

palavra para apresentar o assunto. Houve breves considerações sobre a proposta de 332 

composição do Colegiado Especial de Formações Transversais, particularmente quanto à 333 

entidade estudantil responsável pela indicação dos representantes discentes e quanto à 334 

composição das três grandes áreas de conhecimento. Houve também dúvida a respeito da 335 

forma de escolha da Presidência da Comissão Coordenadora de Formação Transversal. A 336 
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Sr.a Presidente observou que, uma vez aprovada a criação do Colegiado Especial, a 337 

proposta será apreciada pelo CEPE, ao qual compete emitir Resolução Complementar 338 

estabelecendo sua composição e suas atribuições, e, a seguir, prestou os seguintes 339 

esclarecimentos: a) o Colegiado Especial ficará subordinado à Câmara de Graduação, 340 

cabendo ao DCE fazer as indicações dos representantes discentes; b) a Resolução do 341 

Conselho Universitário no 13/2009, de 3 de novembro de 2009, que regulamenta a 342 

representação docente no Conselho Universitário, prevista no inciso VI do art. 8o do 343 

Estatuto da UFMG, estabelece que a área de conhecimento Ciências da Vida engloba 344 

Ciências Agrárias e Veterinárias, Ciências Biológicas e Ciências da Saúde; a área de 345 

Ciências da Natureza engloba Ciências Exatas e da Terra e Engenharias e a área de 346 

Humanidades engloba Letras e Artes, Ciências Humanas e Sociais Aplicadas; c) a escolha 347 

da Presidência da Comissão Coordenadora, como de praxe, é feita pelos próprios 348 

integrantes da Comissão, entre seus membros. Não havendo outras manifestações, com a 349 

anuência dos Conselheiros, colocou em votação o Parecer no 21/2019 da Comissão de 350 

Legislação, que conclui favoravelmente à criação do Colegiado Especial das Formações 351 

Transversais, pelo voto da maioria absoluta dos membros do Colegiado, contemplando 352 

orientação ao CEPE de adequação da proposta de Resolução que estabelecerá a 353 

composição e as atribuições do referido Colegiado. O documento foi aprovado por 354 

unanimidade. Foi gerada a Resolução Complementar no 02/2020 (ANEXO Q) 7 Proposta 355 

de oferta do Curso de Bacharelado em Biblioteconomia, na modalidade Educação a 356 

Distância, no âmbito do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB) - (Processo 357 

no 23072.040057/2018/31) - A Sr.a Presidente informou que foi distribuído aos 358 

Conselheiros o Parecer no 20/2019 da Comissão de Legislação (ANEXO R), de autoria da 359 

Professora Vilma Lúcia Macagnan, a quem passou a palavra para apresentar o assunto. A 360 

Professora Terezinha de Fátima Carvalho de Souza observou que a proposta prevê o início 361 

da oferta do Curso no primeiro período letivo de 2020, previsão que se tornou inviável, 362 

razão pela qual, caso aprovada sua oferta pelo Conselho Universitário, nova data de 363 

implementação precisará ser programada oportunamente, para o início de 2021 ou de 2022. 364 

Não havendo manifestações, a Sr.a Presidente, após a anuência dos Conselheiros, submeteu 365 

a votação o Parecer no 20/2019 da Comissão de Legislação, que conclui favoravelmente à 366 

proposta de oferta do Curso de Bacharelado em Biblioteconomia, na modalidade educação 367 

a distância, a ser ofertado no âmbito do sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB) pela 368 

Escola da Ciência da Informação da UFMG. O documento foi aprovado por unanimidade. 369 

Houve inversão de pauta, com a anuência dos Conselheiros. 8 Recomposição das 370 

Comissões Permanentes do Conselho Universitário - A Sr.ª Presidente informou que foi 371 

distribuído documento aos Conselheiros com informações (ANEXO S) sobre as vagas a 372 

serem recompostas nas Comissões Permanentes, relativas ao Professor Humberto José 373 

Alves, na Comissão de Legislação; à Servidora Técnico-Administrativa em Educação 374 

Cristina del Papa, na Comissão de Recursos; à Professora Leiliane Coelho André, na 375 

Comissão de Orçamento e Contas; e aos Professores Cristiano Gurgel Bickel, Gustavo 376 

Pereira Cortês e Maurício José Laguardia Campomori, na Comissão de Obras e 377 

Patrimônio. A Sr.ª Presidente destacou a possibilidade de recondução de todos e fez 378 
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sugestão neste sentido. Não havendo manifestações, com a anuência dos Conselheiros, 379 

colocou em votação sua sugestão, que foi aprovada por unanimidade pelo Plenário. 380 

PALAVRA LIVRE - O Professor Cristiano Gurgel Bickel comentou sobre a atual 381 

dificuldade, com isolamento social e trabalho remoto, de as Unidades Acadêmicas 382 

realizarem suas eleições, uma vez que o art. 26 do Regimento Geral da UFMG estabelece 383 

que as eleições em âmbito geral e em órgãos colegiados ocorrerão por escrutínio secreto, e 384 

observou que algumas Instituições de Ensino Superior têm utilizado o Sistema Helios de 385 

votação pela internet que permite computar o resultado final de uma eleição sem que o 386 

voto individual seja identificado. A Sr.ª Presidente, com base nas Instruções Normativas do 387 

Ministério da Economia no 19, de 12 de março de 2020, e no 21, de 20 de março de 2020, 388 

informou aos Diretores(as) e Chefes de Departamento, por meio do Ofício-Circular 389 

no 5/2020, de 24 de março de 2020, sobre a autorização de realização de reuniões de órgãos 390 

colegiados por meio eletrônico e sobre a possibilidade de aprovação de matérias ad 391 

referendum pelo presidente do colegiado, observado o art. 12, § 5o, do Regimento Geral da 392 

UFMG, que dispõe que as decisões tomadas ad referendum do colegiado terão prioridade 393 

na organização da pauta da reunião subsequente à data em foram tomadas. Informou que, 394 

há algum tempo, a Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI) vem estudando 395 

alternativas para a adoção, por toda a Universidade, de uma ferramenta, como o 396 

mencionado Sistema Helios, que permita a realização de votações secretas em meio virtual, 397 

e ponderou que, enquanto esses estudos não forem concluídos, há a possibilidade de 398 

extensão de mandatos, em caráter pro tempore, até a realização de eleições para 399 

preenchimento das vagas. Informou ainda que prorrogará os mandatos dos atuais membros 400 

eleitos pela comunidade para integrarem o Conselho Universitário, o CEPE, o Conselho de 401 

Curadores e o Conselho de Diretores, cujos mandatos terminarem no período da pandemia, 402 

até a realização das eleições a serem conduzidas pela Comissão Eleitoral Central (CEC). O 403 

Professor Cícero Murta Diniz Starling apoiou a adoção, pela Universidade, de um sistema 404 

que garanta a inviolabilidade do voto nas eleições e comentou que, após consulta aos 405 

envolvidos, manteve nos cargos, em caráter pro tempore, Chefes de Departamento e 406 

Coordenadores de Graduação e de Pós-Graduação que tiveram seus mandatos terminados, 407 

além de recomendar, no âmbito da Escola de Engenharia, a recondução de membros de 408 

colegiados com mandato vencido, até a realização das eleições. O Professor Bruno 409 

Pinheiro Wanderley Reis observou a existência de software de questionário (disponível no 410 

endereço eletrônico https://pt.surveymonkey.com/ pt.surveymoney.com) que garante o 411 

sigilo na coleta de respostas. O Professor Cícero Murta Diniz Starling informou que no dia 412 

21 de maio de 2020 a Escola de Engenharia completou 109 anos de fundação, 413 

oportunidade em que, juntamente com o Vice-Diretor da Unidade, Professor Luiz 414 

Machado, divulgou mensagem na internet (disponível em 415 

https://www.eng.ufmg.br/portal/news/mensagem-da-diretoria-a-comunidade-aniversario-416 

de-109-anos-da-escola-de-engenharia/), mediante a qual compartilham com todos a alegria 417 

da comemoração da data. A Servidora Técnico-Administrativa em Educação Cristina del 418 

Papa apresentou proposta de abertura, pela UFMG, de canal de discussão com a 419 

comunidade, para debate político do momento atual do país, visto que a grande maioria dos 420 

https://www.eng.ufmg.br/portal/news/mensagem-da-diretoria-a-comunidade-aniversario-de-109-anos-da-escola-de-engenharia/
https://www.eng.ufmg.br/portal/news/mensagem-da-diretoria-a-comunidade-aniversario-de-109-anos-da-escola-de-engenharia/
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membros da comunidade universitária está em trabalho remoto. O Professor Maurício José 421 

Laguardia Campomori comentou sobre a publicação, no Diário Oficial da União (DOU) de 422 

27 de maio de 2020, do encaminhamento à Câmara dos Deputados do Projeto de Lei que 423 

institui o Programa “Future-se”, do Ministério da Educação. A Sr.ª Presidente destacou que 424 

a citada publicação gerou críticas por parte de várias Entidades, dado o momento de 425 

isolamento social e de interrupção das aulas presenciais nas Universidades, que ficaram 426 

surpresas com a medida. Acrescentou que ainda desconhece o teor da versão enviada ao 427 

Congresso Nacional, lembrando que foram muitos os questionamentos em relação à ultima 428 

versão. O Professor Gustavo Pereira Côrtes consultou a Sr.ª Presidente sobre a avaliação 429 

das Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) quanto ao teor do Ofício da 430 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) no 310/2020-431 

GB/PR/CAPES, assinado pelo Presidente Benedito Guimarães Aguiar Neto, datado de 25 432 

de maio de 2020, encaminhado aos Coordenadores(as) de Área de Avaliação, Adjuntos(as) 433 

de Programas Acadêmicos e Coordenadores(as) de Programas Profissionais, documento 434 

que trata do detalhamento das competências dos coordenadores de área, dos Colégios e do 435 

CTC-ES quanto à elaboração dos instrumentos para avaliação dos programas de pós-436 

graduação stricto sensu. A Sr.ª Presidente observou tratar-se de situação delicada que a 437 

UFMG acompanha, com preocupação, por meio da Associação Nacional dos Dirigentes 438 

das Instituições Federais de Ensino Superior (ANDIFES). Observou que, em relação ao 439 

CNPq, as Universidades conseguiram o recuo na decisão da Agência, de 17 de dezembro 440 

de 2019, de alterar o modelo até então vigente de cotas de distribuição de bolsas de Pós-441 

Graduação (Mestrado e Doutorado) para os Programas de Pós-Graduação das 442 

Universidades para um novo modelo, baseado em editais públicos. O Universitário Gabriel 443 

Lopo Silva Ramos, após destacar que o DCE/UFMG está realizando, na rede social 444 

Instagram, uma série de lives semanais denominada “Ao vivo com a ciência”, com o 445 

objetivo de informar sobre as ações que a UFMG vem desenvolvendo em relação ao 446 

combate ao coronavírus (COVID-19), solicitou registro de agradecimentos da equipe da 447 

Entidade à Professora Cristina Alvim, que participou da primeira edição da live, em 23 de 448 

abril de 2020, desenvolvendo o tema “O combate ao Coronavírus: as ações da ciência e da 449 

UFMG nessa crise”; à Professora Nilma Lino Gomes, que participou da live de 6 de maio 450 

de 2020, abordando o tema “Raça, classe e gênero e seus reflexos na pandemia”, e à 451 

Professora Regina Helena Alves da Silva, que participará da live a ser realizada hoje às 19 452 

horas, tratando do tema “Que educação queremos durante a pandemia”. O Universitário 453 

Hudson Ditherman Francisco Rosa convidou a todos para acompanharem o perfil do DCE 454 

no Instagram (https://www.instagram.com/ufmgdce/), bem como para se juntarem à Rede 455 

de Solidariedade de Belo Horizonte e região metropolitana pelo endereço eletrônico: 456 

https://www.instagram.com/bhficaemcasa/?igshid=13t4q5piaykv7. A Sr.ª Presidente 457 

parabenizou a equipe do DCE pela importante iniciativa, que tem ajudado a informar a 458 

comunidade discente sobre as ações e medidas tomadas pela UFMG quanto à pandemia do 459 

coronavírus. A Professora Denise Morado Nascimento informou que o grupo de pesquisa 460 

PRAXIS, sediado na Escola de Arquitetura da UFMG, elaborou mapeamento colaborativo 461 

(disponível em: praxis.arq.ufmg.br) de iniciativas contra o COVID-19, realizadas por 462 

https://www.instagram.com/bhficaemcasa/?igshid=13t4q5piaykv7
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grupos, movimentos sociais, lideranças e ativistas, em prol da arrecadação de dinheiro, 463 

cestas básicas de alimentação e produtos de higiene pessoal e de limpeza e em prol de 464 

ações solidárias em favelas, ocupações urbanas e periferias da região metropolitana de 465 

Belo Horizonte, com o apoio da Secretaria Municipal de Política Urbana e da Subsecretaria 466 

de Planejamento Urbano. A Servidora Técnico-Administrativa em Educação Cristina del 467 

Papa informou que o Sindicato dos Trabalhadores nas Instituições Federais de 468 

Ensino (SINDIFES) doou matéria-prima e equipamentos para agilizar o processo produtivo 469 

de protetores faciais e doou 500 unidades para profissionais do Hospital das Clínicas da 470 

UFMG. Esclareceu que a fabricação dos protetores foi iniciativa da Professora Liza 471 

Figueiredo Felicori Vilela, do Departamento de Bioquímica e Imunologia da UFMG, que 472 

fez contato com outros docentes da Instituição, com grupos de Belo Horizonte e com o 473 

pesquisador Rubens Lima do Monte Neto, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), para 474 

viabilizar a proposta, a qual teve a adesão da Professora Heveline Silva, do Departamento 475 

de Química, e de muitos voluntários. A Sr.ª Presidente ressaltou o importante papel da 476 

comunidade universitária na busca por soluções para os problemas da sociedade e, a 477 

seguir, não havendo outras manifestações, agradeceu a presença de todos e encerrou a 478 

sessão, da qual eu, Consuelo Dourado Dupin, Coordenadora da Secretaria dos Órgãos de 479 

Deliberação Superior, lavrei a presente ata, que assino. 480 

 


