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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E 
EXTENSÃO REALIZADA EM 13 DE AGOSTO DE 2020 (No 371) 

Aos treze dias do mês de agosto 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); Bruno Otávio 8 

Soares Teixeira (Pró-Reitor Adjunto de Graduação); Fábio Alves da Silva Júnior (Pró-9 

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

substituído no início da sessão pelo Professor André Ricardo Massensini (Pró-Reitor 11 

Adjunto de Pesquisa); Cláudia Andréa Mayorga Borges (Pró-Reitora de Extensão); 12 

Rogério Palhares Zschaber de Araújo, pela Escola de Arquitetura; Maria Goreti 13 

Boaventura, pela Escola de Belas-Artes; Cleida Aparecida de Oliveira, pelo Instituto de 14 

Ciências Biológicas; Marcelo Bronzo Ladeira, pela Faculdade de Ciências Econômicas; 15 

Hélio Chacham, pelo Instituto de Ciências Exatas; Benildes Coura Moreira dos Santos 16 

Maculan, pela Escola de Ciência da Informação; Lucas Carlos Lima (suplente), pela 17 

Faculdade de Direito; Adriana de França Drummond, pela Escola de Educação Física, 18 

Fisioterapia e Terapia Ocupacional; Ricardo de Oliveira Duarte, pela Escola de 19 

Engenharia; Maria Aparecida Vieira Teixeira Garcia (suplente), pela Faculdade de 20 

Farmácia; Eduardo Soares Neves Silva, pela Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas; 21 

Sergio Donizete Faria, pelo Instituto de Geociências; Elisa Maria Amorim Vieira, pela 22 

Faculdade de Letras; Paulo Márcio Campos de Oliveira, pela Faculdade de Medicina; 23 

Célia Regina Moreira Lanza, pela Faculdade de Odontologia; Afonso de Liguori Oliveira, 24 

pela Escola de Veterinária; Yaska Fernanda de Lima Campos, Denise Bulgarelli Duczmal 25 

e Andréa Rodrigues Motta, pela representação dos Coordenadores de Colegiados de 26 

Cursos de Graduação; Isabela Almeida Pordeus, Ricardo Toshio Fujiwara e José Roberto 27 

Pellini (suplente), pela representação dos Coordenadores de Colegiados de Cursos de Pós-28 

Graduação; Matheus Anchieta Ramirez, Júlia Maria de Andrade e Gleide Fernandes de 29 

Avelar (suplente), pela representação dos Coordenadores de Extensão; Alexandre Mendes 30 

Cunha (suplente), Marco Aurélio Romano Silva e Reinaldo Martinez Palhares (suplente), 31 

pela representação dos Coordenadores de Grupos de Pesquisa; Tânia Aretuza Ambrizi 32 

Gebara, pela Escola de Educação Básica e Profissional, e Fabiana Maria Kakehasi 33 

(suplente), pelo Hospital das Clínicas. Justificaram sua ausência à sessão as Conselheiras 34 

Luciana Castro Geraseev, Ana Maria Rabelo Gomes e Glaura Lucas. Não participou da 35 

sessão a Conselheira Solange Cervinho Bicalho Godoy. Participaram da reunião como 36 

convidados, com a anuência do Plenário, com direito a voz, mas não a voto, a Professora 37 

Juliana Torres de Miranda, Presidente da Comissão Permanente de Pessoal 38 

Docente (CPPD), e os Universitários Ane Caroline Oliveira, Carla Drielly dos Santos 39 
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Teixeira, Gabriela Conegundes Carraro Arsênio, Gabrielle Moraes Lopes da Silva, Lívia 40 

Silva Macedo, Mayk Alves de Andrade e Sávio Peres Rego Loureiro. Encontram-se vagas 41 

as oito representações do corpo discente. Havendo quorum regulamentar, a Sr.ª Presidente 42 

cumprimentou os Conselheiros e declarou abertos os trabalhos. Em seguida, consultou os 43 

Conselheiros sobre a possibilidade de convidar os discentes indicados pelo Diretório 44 

Central dos Estudantes (DCE) para participarem da reunião, com direito a voz, mas não a 45 

voto, uma vez que a atual Diretoria da Entidade ainda não apresentou ao Reitorado o 46 

registro civil em cartório da ata de sua posse, condição regimental obrigatória para a 47 

indicação de representantes estudantis para atuarem no CEPE. Houve aquiescência dos 48 

Conselheiros, passando a participar da reunião os Universitários nomeados no rol de 49 

presentes. A seguir, a Sr.ª Presidente orientou os Conselheiros sobre os recursos 50 

disponíveis na sala virtual do serviço Conferência Web da RNP. EXPEDIENTE - 51 

Informes - A Sr.ª Presidente prestou os seguintes informes: a) Em 3 de agosto, foram 52 

retomadas as atividades do 1o período letivo de 2020, por ensino remoto emergencial, 53 

tendo sido realizado, na recepção à comunidade acadêmica, o webinar “Acolhimento e 54 

escuta para os tempos atuais”, com as palestras “O novo sempre vem: reflexões para os 55 

tempos atuais”, ministrada pela Professora Teresa Cristina da Silva Kurimoto, da Escola de 56 

Enfermagem e do Comitê Permanente de Saúde Mental da UFMG, e “Da crise da escuta à 57 

escuta na crise: reflexões e desafios no campo da educação”, ministrada pelo psicanalista 58 

Professor Christian Ingo Lenz Dunker, do Instituto de Psicologia da Universidade de São 59 

Paulo (USP). A Sr.ª Presidente destacou ter, na oportunidade, ressaltado que a retomada 60 

das atividades excepcionalmente por meio remoto foi a única forma possível encontrada 61 

pela UFMG para preservar vidas, em função da pandemia do novo coronavírus (COVID-62 

19). Destacou ser um tempo de inseguranças e dúvidas, que demandam acolhimento, 63 

escuta, muita empatia, comprometimento e compartilhamento das novas experiências, o 64 

que exigirá o esforço de todos, em aprendizado conjunto, com flexibilidade e 65 

responsabilidade, como instituição de ensino pública comprometida com sua comunidade 66 

acadêmica e com o atendimento das demandas da sociedade. b) Em 3 de agosto, ocorreu 67 

um problema com a plataforma Moodle, cuja causa não foi o excesso de acessos, como 68 

noticiado pela imprensa. Destacou que a UFMG estava preparada para grande número de 69 

acessos, observando que, no final de 2019, a Universidade investiu na aquisição de novos 70 

servidores. Esclareceu que o ocorrido foi resultado de problema de desempenho de rotina 71 

inesperado, o que causou efeitos colaterais que tornaram o sistema lento, tendo isso, 72 

porém, sido resolvido pela Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI) até o final do dia. 73 

c) Em 24 de julho, foi disponibilizado no site da UFMG o documento “Protocolo de 74 

biossegurança, adequação do espaço físico e monitoramento da COVID-19 na UFMG”, 75 

elaborado por especialistas, com as finalidades principais de orientar o planejamento e 76 

garantir a segurança das atividades presenciais essenciais que não puderam ser suspensas. 77 

A Sr.ª Presidente, após destacar que não há previsão de data para a retomada das atividades 78 

presenciais, observou que o documento foi elaborado para orientar a retomada escalonada 79 
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e gradual de atividades presenciais, quando devidamente autorizada pelas autoridades 80 

sanitárias. Acrescentou que foi instituída pelo Conselho Universitário, em 16 de julho de 81 

2020, Comissão integrada por docentes, técnico-administrativos em educação e 82 

discentes, presidida pelo Professor Maurício José Laguardia Campomori, com a 83 

finalidade de acompanhar o processo de implementação das diretrizes contidas no 84 

referido documento. Ressaltou que no momento estão mantidas apenas as atividades 85 

presenciais essenciais, que não podem ser interrompidas, como serviços de limpeza, de 86 

portaria e de segurança e atividades em laboratórios relacionadas especificamente à 87 

COVID-19, e destacou a aprovação pelo CEPE, em 9 de julho de 2020, da Resolução 88 

no 02/2020, que regulamenta o ensino remoto emergencial para os cursos de graduação da 89 

UFMG durante o período de pandemia da doença COVID-19 e estabelece, no parágrafo 90 

único do art. 7o, que a oferta de atividades presenciais somente será permitida mediante 91 

justificativa a ser aprovada pela Diretoria da Unidade Acadêmica do Departamento 92 

ofertante e pela Pró-Reitoria de Graduação. d) Foi divulgada ontem no site da UFMG 93 

notícia sobre o corte linear de 18,2% no orçamento de 2021 das universidades e institutos 94 

federais, proposto pelo Ministério da Educação (MEC), o que representa, no orçamento 95 

da UFMG, um corte de R$ 38 milhões, impossível de ser absorvido, tendo em vista os 96 

reiterados cortes de recursos que a Universidade vem sofrendo nos últimos anos. A 97 

Sr.ª Presidente observou que o orçamento de 2020 já sofreu redução de 3,12% em relação 98 

ao de 2019, que corresponde a R$ 7 milhões, e ressaltou a grande preocupação das IFES 99 

com as graves consequências da medida, dada a impossibilidade de adequação ao corte 100 

para 2021, uma vez que a UFMG já está de volta aos valores do orçamento de 2009, 101 

anteriormente à expansão e à reestruturação que a tornaram uma Universidade maior, de 102 

mais qualidade e mais inclusiva e, consequentemente, com mais necessidades. Relatou 103 

que as instituições federais de ensino têm tido um papel central durante esse momento de 104 

pandemia, desenvolvendo pesquisas e ensaios com medicamentos e vacinas contra a 105 

COVID-19 e testes para diagnóstico da doença, além de várias outras pesquisas e de 106 

ofertarem atendimento a populações vulneráveis, dentre muitas outras ações de combate 107 

ao novo coronavírus. Destacou ainda que, durante esse período de pandemia, em virtude 108 

da suspensão das atividades presenciais, foi necessário investir recursos em tecnologia da 109 

informação, infraestrutura e capacitação para o ensino remoto emergencial, e em 110 

equipamentos de proteção individual para estudantes da área da saúde, investimentos que 111 

continuarão sendo necessários para seguir os protocolos de biossegurança, garantindo a 112 

continuidade desse modo de ensino e uma estrutura para a futura retomada, de forma 113 

escalonada, das atividades presenciais quando permitido pelas autoridades sanitárias. 114 

Observou que a proposta de Lei Orçamentária Anual (LOA) para 2021 será encaminhada 115 

pelo Governo ao Congresso Nacional até 31 de agosto e votada até 31 de dezembro, 116 

prazo que as instituições têm para mobilizar os parlamentares objetivando reverter os 117 

cortes orçamentários propostos, esforços já iniciados, juntamente com a Associação 118 

Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes) e com o 119 
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Fórum das Instituições Públicas de Ensino Superior (Foripes). e) Em 29 de julho, foi 120 

realizada, pela primeira vez em formato on-line, mais uma edição do ciclo de conferências 121 

e seminários “Tempos Presentes”, projeto iniciado em 2019 com o objetivo de pensar os 122 

desafios da Universidade nos tempos atuais. Observou que, na oportunidade, foram 123 

abordadas as contribuições das universidades brasileiras no desenvolvimento de vacinas 124 

contra a COVID-19, tendo o evento contado com a participação da Reitora da 125 

Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), Professora Soraya Soubhi Smaili, e dos 126 

Professores Mauro Martins Teixeira e Flávio Guimarães da Fonseca, ambos do Instituto de 127 

Ciências Biológicas da UFMG. A Sr.ª Presidente acrescentou que nova edição será 128 

realizada, às 10 horas do dia 17 de agosto, com palestra do ambientalista, escritor, 129 

pensador e líder indígena Ailton Krenak, que abordará o tema “A negação da ciência”, com 130 

transmissão pelo canal no YouTube da Coordenadoria de Assuntos Comunitários (CAC) e 131 

pela TV Assembleia, com tradução simultânea em Libras sob a responsabilidade da equipe 132 

do Núcleo de Acessibilidade e Inclusão (NAI). Informou que no dia 8 de setembro será 133 

também realizada conferência virtual, no âmbito do ciclo Tempos Presentes, em 134 

comemoração ao aniversário de 93 anos da UFMG (7 de setembro de 1927) e aos 300 anos 135 

do Estado de Minas Gerais (2 de dezembro de 1720). ORDEM DO DIA - 136 

1 Recomposição do Conselho Editorial da Editora UFMG (aprovação ad referendum) 137 

- A Sr.ª Presidente inicialmente lembrou que, de acordo com o Regimento da Editora 138 

UFMG, estabelecido na Resolução no 08/2017 do Conselho Universitário, de 22 de agosto 139 

de 2017, disponibilizada aos Conselheiros, o Conselho Editorial do Órgão deve ser 140 

integrado por oito professores (com respectivos suplentes) indicados pelo CEPE, para 141 

mandato de dois anos, garantida a presença de um representante de cada uma das seguintes 142 

áreas: Humanas e Sociais; Biológicas e Saúde; Tecnologia e Inovação; Artes; Letras; 143 

Sociais Aplicadas; Educação; Exatas, Ambientais e da Terra. A seguir, informou que 144 

foram encaminhados aos Conselheiros o Ofício no 577/2020 do Gabinete da Reitora 145 

(ANEXO A) e a Portaria no 3895/2020, de 22 de julho de 2020 (ANEXO B), mediante a 146 

qual designou, ad referendum do CEPE, para integrarem o Conselho Editorial, os seguintes 147 

docentes: 1) representantes da área de Letras: Carla Viana Coscarelli (efetiva) e Sérgio 148 

Alcides Pereira do Amaral (suplente), ambos da Faculdade de Letras; 2) representantes da 149 

área da Educação: Maria Alice de Lima Gomes Nogueira (efetiva) e Maria de Fátima 150 

Cardoso Gomes (suplente), ambas da Faculdade de Educação. A Sr.ª Presidente esclareceu 151 

que as indicações se fizeram necessárias devido à aposentadoria das Professoras Tereza 152 

Virgínia Ribeiro Barbosa, da Faculdade de Letras, e Maria Cristina Soares de Gouvêa, da 153 

Faculdade de Educação, e que o mandato dos demais membros do Conselho Editorial foi 154 

prorrogado, em virtude da pandemia de Covid-19. A seguir, não havendo manifestações, 155 

com a anuência dos Conselheiros, colocou em votação sua aprovação ad referendum, que 156 

foi homologada por unanimidade. 2 Proposta de alteração do Calendário Escolar de 157 

2020 da UFMG - A Sr.ª Presidente solicitou a autorização dos Conselheiros para convidar 158 

a Diretora do Departamento de Registro e Controle Acadêmico (DRCA), Senhora Mara 159 
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Inez Corrêa de Souza Pires, a participar da sessão durante a discussão deste item da pauta e 160 

prestar esclarecimentos, caso necessários. Havendo anuência dos Conselheiros, a referida 161 

Diretora passou a participar da reunião. A seguir, a Sr.ª Presidente informou que foram 162 

encaminhados aos Conselheiros o Ofício no 572/2020 do Gabinete da Reitora (ANEXO C), 163 

o Ofício no 208/2020 do DRCA (ANEXO D), bem como a proposta de Resolução 164 

(ANEXO E) que reedita, com alterações, a Resolução no 13/2019, de 10 de outubro de 165 

2019, que aprova o Calendário Escolar da UFMG para o ano letivo de 2020. Em seguida, 166 

passou a palavra ao Vice-Reitor, Professor Alessandro Fernandes Moreira, que apresentou 167 

a mencionada proposta. Após breves considerações, a Sr.ª Presidente, com a anuência dos 168 

Conselheiros, colocou em votação a proposta de Resolução, que foi aprovada por 169 

unanimidade, com a mudança, de 9 de setembro para 9 de outubro, da data-limite para 170 

requerimento de trancamento parcial de matrícula em atividades acadêmicas curriculares 171 

da Graduação e em atividades acadêmicas da Pós-Graduação. Foi gerada a Resolução 172 

no 03/2020 (ANEXO F). A Sra. Presidente agradeceu a colaboração da Diretora do DRCA, 173 

Mara Inez Corrêa de Souza Pires, que deixou a sessão. 3 Propostas de resolução da Pró-174 

Reitoria de Extensão - A Sr.ª Presidente solicitou aos Conselheiros a autorização para 175 

convidar a Pró-Reitora Adjunta de Extensão, Professora Janice Henriques da Silva Amaral, 176 

a participar da sessão durante a discussão deste item da pauta e prestar esclarecimentos, 177 

caso necessários. Não havendo objeções, a referida docente passou a participar da sessão. 178 

A Sr.ª Presidente informou que foram disponibilizados aos Conselheiros o Ofício 179 

no 42/2020 da Pró-Reitoria de Extensão (ANEXO G), uma Exposição de Motivos sobre a 180 

matéria (ANEXO H) e o Ofício no 437/2020 do Gabinete da Reitora (ANEXO I) e, a 181 

seguir, passou a palavra à Pró-Reitora de Extensão, Professora Cláudia Andréa Mayorga 182 

Borges, que explicou a motivação para a proposição das duas resoluções. 3.1 Proposta de 183 

Resolução que estabelece normas para o reconhecimento de empresas juniores no 184 

âmbito da UFMG - A Sr.ª Presidente, após informar que foi encaminhada aos 185 

Conselheiros a Minuta de Resolução (ANEXO J), passou a palavra à Professora Cláudia 186 

Andréa Mayorga Borges, que detalhou a proposta. Após esclarecimentos e discussão, a 187 

Sr.ª Presidente, com a aquiescência do Plenário, colocou em votação em bloco o 188 

anteprojeto de Resolução, sem prejuízo de destaques. O documento foi aprovado por 189 

unanimidade. A seguir, foram apresentados, discutidos e votados os seguintes destaques: 190 

1) Art. 4o, inciso I, alínea c (Art. 4o Para pleitear o reconhecimento como empresa júnior 191 

no âmbito da UFMG, os estudantes deverão submeter projeto de criação à Congregação 192 

da Unidade Acadêmica que sediará a associação, contendo: I - Plano Acadêmico 193 

contemplando: [...] c) indicação da Unidade Acadêmica e do(s) curso(s) de Graduação de 194 

vinculação;) - ajustar a redação, de forma a deixar clara a possibilidade de mais de uma 195 

Unidade estar envolvida, e substituir a expressão “de vinculação” por “envolvidos” - 196 

destaque acolhido, passando o dispositivo à seguinte redação: “c) indicação da(s) 197 

Unidade(s) Acadêmica(s) e do(s) curso(s) de Graduação envolvidos;”. 2) Art. 4o (Art. 4o 198 

Para pleitear o reconhecimento como empresa júnior no âmbito da UFMG, os estudantes 199 
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deverão submeter projeto de criação à Congregação da Unidade Acadêmica que sediará a 200 

associação, contendo:) - inserir parágrafo único de forma a explicitar que, no caso de 201 

envolvimento de várias Unidades Acadêmicas, apenas uma poderá ser indicada como a 202 

sede da empresa júnior - destaque aprovado, resultando no seguinte texto: “Parágrafo 203 

único. No caso de uma empresa júnior estar ligada a mais de uma Unidade Acadêmica, 204 

deverá ser indicada qual delas será a Unidade que sediará a associação”. 3) Art. 6o (Art. 6o 205 

Compete à Congregação da Unidade emitir parecer sobre o pedido de reconhecimento, 206 

considerando:) - adequar a redação em consonância com o parágrafo único aprovado para 207 

o art. 4o - destaque acolhido, resultando na seguinte redação: “Compete à Congregação da 208 

Unidade indicada como sede da empresa júnior emitir parecer sobre o pedido de 209 

reconhecimento, considerando:”. 4) Art. 11, inciso II (Art. 11. Compete às Empresas 210 

Juniores reconhecidas pela UFMG, além de outras atribuições e obrigações estabelecidas 211 

nesta Resolução e em outras normas aplicáveis: [...] II - fomentar a inovação e o 212 

empreendedorismo na UFMG, buscando, quando necessário, parceria com a 213 

Coordenadoria de Inovação e Transferência Tecnológica (CTIT);) - substituir 214 

“Coordenadoria de Inovação e Transferência Tecnológica (CTIT)” por “Núcleo de 215 

Inovação Tecnológica (NIT) da UFMG”, em consonância com o novo marco regulatório 216 

da ciência, tecnologia e inovação (Lei no 13.243, de 11 de janeiro de 2016) - destaque 217 

acolhido, ficando a redação com o seguinte teor: “II - fomentar a inovação e o 218 

empreendedorismo na UFMG, buscando, quando necessário, parceria com o Núcleo de 219 

Inovação Tecnológica (NIT) da UFMG;”. Foi gerada a Resolução no 04/2020 (ANEXO K). 220 

3.2 Proposta de Resolução que institui na UFMG o Comitê de Empresas 221 

Juniores (COEJ-UFMG) e estabelece sua estrutura - A Sr.ª Presidente, após informar 222 

que foi disponibilizada a todos a Minuta de Resolução (ANEXO L), passou a palavra à 223 

Pró-Reitora de Extensão, Professora Cláudia Andréa Mayorga Borges, que apresentou a 224 

proposta. Após discussão e esclarecimentos, a Sr.ª Presidente, com a anuência dos 225 

Conselheiros, submeteu a votação em bloco, sem prejuízo de destaques, a proposta de 226 

Resolução, que foi aprovada por unanimidade. A seguir, foram apresentados e votados os 227 

seguintes destaques: 1) Art. 2o, inciso V (Art. 2o O COEJ-UFMG é responsável por: [...] V 228 

- propor o aperfeiçoamento e desenvolvimento da política institucional de fomento e 229 

relacionamento com as empresas juniores reconhecidas no âmbito da UFMG, em diálogo 230 

com as Pró-Reitorias de Graduação e de Extensão e a Coordenadoria de Inovação e 231 

Transferência Tecnológica (CTIT)) - substituir “a Coordenadoria de Inovação e 232 

Transferência Tecnológica (CTIT)” por “o Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) da 233 

UFMG”, em consonância com o novo marco regulatório da ciência, tecnologia e inovação 234 

(Lei no 13.243, de 11 de janeiro de 2016) - destaque acolhido, passando o dispositivo à 235 

seguinte redação: “V - propor o aperfeiçoamento e desenvolvimento da política 236 

institucional de fomento e relacionamento com as empresas juniores reconhecidas no 237 

âmbito da UFMG, em diálogo com as Pró-Reitorias de Graduação e de Extensão e o 238 

Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) da UFMG;”. 2) Art. 3o, inciso III (Art. 3o O COEJ-239 
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UFMG é composto por: [...] III - 1 (um) docente indicado pela Câmara da CTIT;) - 240 

substituir a expressão “pela Câmara da CTIT” por “pelo Núcleo de Inovação e 241 

Tecnologia (NIT) da UFMG;” - destaque acolhido, passando o dispositivo à seguinte 242 

redação: “III - 1 (um) docente indicado pelo Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) da 243 

UFMG;”. Foi gerada a Resolução no 05/2020 (ANEXO M). A seguir, a Sr.ª Presidente 244 

agradeceu aos membros da Câmara de Extensão, pelo trabalho de construção das propostas 245 

de resolução, e aos Conselheiros, pelas reflexões e contribuições, em especial às 246 

Professoras Cláudia Andréa Mayorga Borges e Janice Henriques da Silva Amaral. O 247 

Professor Alessandro Fernandes Moreira igualmente parabenizou a todos os que 248 

contribuíram para a construção das propostas de resolução e manifestou sua satisfação com 249 

a aprovação de ambas, marco importante para o movimento das empresas juniores. As 250 

Professoras Cláudia Andréa Mayorga Borges e Janice Henriques da Silva Amaral 251 

formularam agradecimentos e manifestaram sua satisfação com a aprovação das 252 

resoluções, destacando o aprendizado adquirido a partir da oportunidade de estudar a 253 

matéria e a legislação que a regulamenta. A Sr.ª Presidente lembrou que a UFMG, em 254 

2019, foi classificada pelo Ranking Nacional de Universidades Empreendedoras, da 255 

Confederação Brasileira de Empresas Juniores, como a instituição federal de ensino 256 

superior que mais estimula o empreendedorismo entre seus estudantes e professores, 257 

recebendo o Prêmio Universidade Empreendedora 2019, motivo pelo qual foi contemplada 258 

com uma verba específica para apoiar atividades relacionadas a empresas juniores. A 259 

Professora Cláudia Andréa Mayorga Borges esclareceu que, em razão da citada 260 

classificação, a UFMG foi contemplada com recurso específico para propostas de 261 

atividades de extensão que forem desenvolvidas, prioritariamente, em conjunto com as 262 

empresas juniores da Universidade, e informou que foi publicado pela PROEx o Edital de 263 

Fomento ao Empreendedorismo Social e Inovação no Âmbito da Extensão e Movimento 264 

das Empresas Juniores na UFMG, cujo resultado será publicado no dia 20 de agosto, 265 

observando que as atividades aprovadas pela Câmara de Extensão receberão recursos 266 

financeiros para a aquisição de equipamentos e softwares. 4 Indicação pela Reitora, 267 

ouvido o CEPE, de servidores docentes para a Diretoria e a Vice-Diretoria da Estação 268 

Ecológica da UFMG - A Sr.ª Presidente observou que o funcionamento e o Regimento 269 

Interno da Estação Ecológica estão estabelecidos na Resolução da Câmara de Extensão 270 

no 02/2015, de 11 de agosto de 2015, cujo art. 7o dispõe que a Diretoria da Estação 271 

Ecológica é integrada pelo Diretor e pelo Vice-Diretor, ambos nomeados pelo Reitor, 272 

ouvido o CEPE, para mandato de dois anos. A seguir, informou que, além da citada 273 

Resolução, foram disponibilizados aos Conselheiros o Ofício no 57/2020 da Pró-Reitoria 274 

de Extensão (ANEXO N) e o Ofício no 482/2020 do Gabinete da Reitora (ANEXO O), que 275 

encaminha a indicação, aprovada pela Câmara de Extensão, da Professora Maria 276 

Auxiliadora Drumond, do Departamento de Biologia Geral do ICB (recondução), para o 277 

cargo de Diretora, e da Professora Janise Bruno Dias, do Departamento de Geografia do 278 

IGC, para o cargo de Vice-Diretora. A seguir, passou a palavra à Pró-Reitora de Extensão, 279 
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Professora Cláudia Andréa Mayorga Borges, que apresentou esclarecimentos aos 280 

Conselheiros sobre as referidas indicações. Em seguida, não havendo manifestações, a 281 

Sr.ª Presidente consultou o Plenário sobre as duas indicações e, não havendo objeções, 282 

considerou ouvido o CEPE. Foi gerada a Portaria no 4293/2020 (ANEXO P). A 283 

Sr.ª Presidente agradeceu à Professora Cláudia Andréa Mayorga Borges e à Professora 284 

Janice Henriques da Silva Amaral, que deixou a sessão. 5 Distribuição de Conselheiros 285 

para as Câmaras Acadêmicas do CEPE - A Sr.ª Presidente observou que, segundo a 286 

Resolução no 04/2007 do CEPE, de 24 de maio de 2007, que estabelece normas e 287 

procedimentos para a indicação dos membros do CEPE para as Câmaras que o compõem, 288 

os representantes eleitos pelas Congregações das Unidades e o Diretor de cada Unidade 289 

Especial integrarão a Câmara determinada pelo Plenário do CEPE, a partir de 290 

entendimentos prévios entre os Conselheiros e os Pró-Reitores Acadêmicos. A seguir, 291 

informou que encaminhou ao CEPE, mediante Despacho (ANEXO Q), o Ofício no 60/2020 292 

da Pró-Reitoria de Pós-Graduação (ANEXO R), que apresenta as propostas dos Pró-293 

Reitores Acadêmicos de distribuição e de remanejamento, entre as Câmaras do CEPE, dos 294 

representantes da Faculdade de Letras, da Escola de Belas-Artes, da Escola de Educação 295 

Básica e Profissional e da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas. Após 296 

considerações, a matéria foi retirada da pauta para reformulação, pelos Pró-Reitores 297 

Acadêmicos, da proposta de distribuição e de permuta de Conselheiros entre as Câmaras, 298 

após entendimentos prévios entre as partes, considerando-se também as representações das 299 

Faculdades de Medicina e de Odontologia, uma vez que expira em 30 e 31 de agosto de 300 

2020, respectivamente, o mandato dos atuais representantes. PALAVRA LIVRE - Os 301 

representantes estudantis relataram dificuldades que lhes foram apresentadas por discentes 302 

da graduação e da pós-graduação com o ensino remoto emergencial, entre as quais: a) a 303 

priorização, por docentes, de atividades síncronas e a realização de atividades avaliativas 304 

antes de 17 de agosto, o que contraria o estabelecido na Resolução no 02/2020 do CEPE, de 305 

9 de julho de 2020; b) a não gravação de aulas síncronas; c) a não disponibilização, por 306 

docentes, de materiais usados nas aulas, como slides, que auxiliam os alunos no 307 

acompanhamento das atividades; d) a sobrecarga de matérias e o excesso de carga horária. 308 

Solicitaram a compreensão e a sensibilidade dos docentes com as dificuldades do 309 

momento. A Sr.ª Presidente agradeceu aos discentes pelas colocações, muitas delas já 310 

sendo equacionadas pelas Pró-Reitorias, sempre em constante diálogo com as Diretorias 311 

das Unidades e com os Colegiados de Cursos de Graduação e de Pós-Graduação, e os 312 

representantes discentes nos diversos órgãos. Destacou que a Câmara de Graduação 313 

publicará, em breve, resolução dispondo sobre a questão das avaliações e que a Câmara de 314 

Pós-Graduação já designou a comissão de acompanhamento, durante a pandemia, da 315 

implantação e execução de atividades remotas emergenciais nos cursos de pós-graduação 316 

stricto sensu e lato sensu, conforme previsto na Resolução no 01/2020 do CEPE, de 25 de 317 

junho de 2020. Ponderou que muitas dificuldades apontadas ocorriam no ensino presencial, 318 

tendo sido potencializadas pelo contexto de pandemia, razão pela qual ressaltou a 319 
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importância, por parte de todos os segmentos da Universidade, do diálogo permanente, do 320 

respeito, da paciência, da flexibilidade e da empatia na busca por soluções para os 321 

problemas que estão surgindo neste difícil momento vivido por todos os segmentos da 322 

comunidade universitária, que têm enfrentado grandes desafios para a necessária 323 

implementação do Ensino Remoto Emergencial. A seguir, não havendo outras 324 

manifestações, agradeceu a participação de todos e encerrou a sessão, da qual eu, Consuelo 325 

Dourado Dupin, Coordenadora da Secretaria dos Órgãos de Deliberação Superior, lavrei a 326 

presente ata, que assino. 327 


