
 
                 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 

 

 

 1 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO 

REALIZADA EM 15 DE DEZEMBRO DE 2015 

Aos quinze dias do mês de dezembro de dois mil e quinze, às quatorze horas, reuniu-se na 3 

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

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

Gerais, sob a Presidência do Reitor, Professor Jaime Arturo Ramírez, com a presença dos 6 

seguintes Conselheiros: Professores Sandra Regina Goulart Almeida (Vice-Reitora); 7 

Frederico de Paula Tofani (Diretor) e Silke Kapp (representante), pela Escola de 8 

Arquitetura; Cristiano Gurgel Bickel (Vice-Diretor) e Juliana Amélia Paes Azoubel 9 

(representante suplente), pela Escola de Belas-Artes; Maximiliano Soares Pinto 10 

(representante), pelo Instituto de Ciências Agrárias; Andréa Mara Macedo (Diretora), pelo 11 

Instituto de Ciências Biológicas; Lízia de Figueiredo (Vice-Diretora) e Cássio Maldonado 12 

Turra (representante), pela Faculdade de Ciências Econômicas; Antônio Flávio de 13 

Carvalho Alcântara (Diretor) e José Marcos Silva Nogueira (representante), pelo Instituto 14 

de Ciências Exatas; Adalson de Oliveira Nascimento (Vice-Diretor) e Cíntia de Azevedo 15 

Lourenço (representante), pela Escola de Ciência da Informação; Fernando Gonzaga 16 

Jayme (Diretor), pela Faculdade de Direito; Juliane Corrêa (Diretora), pela Faculdade de 17 

Educação; Sérgio Teixeira da Fonseca (Diretor) e José Alfredo Oliveira Debortoli 18 

(representante suplente), pela Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia 19 

Ocupacional; Eliane Marina Palhares Guimarães (Diretora) e Flávia Sampaio Latini 20 

Velásquez (representante), pela Escola de Enfermagem; Cícero Murta Diniz Starling 21 

(Vice-Diretor) e Danilo Amaral (representante), pela Escola de Engenharia; Gerson 22 

Antônio Pianetti (Diretor) e Ana Paula Salles Moura Fernandes (representante), pela 23 

Faculdade de Farmácia; Fernando de Barros Filgueiras (Diretor) e Regina Horta Duarte 24 

(representante), pela Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas; Maria Márcia Magela 25 

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

Geociências; Graciela Inés Ravetti de Gomez (Diretora) e Adriana Silvina Pagano 27 

(representante suplente), pela Faculdade de Letras; Tarcizo Afonso Nunes (Diretor) e 28 

Manoel Otávio da Costa Rocha (representante), pela Faculdade de Medicina; Mônica 29 

Pedrosa de Pádua (Diretora), pela Escola de Música; Evandro Neves Abdo (Diretor) e Saul 30 

Martins de Paiva (representante), pela Faculdade de Odontologia; Renato de Lima Santos 31 

(Diretor) e Afonso de Liguori Oliveira (representante), pela Escola de Veterinária; Luciana 32 

de Gouvêa Viana (Diretora), pelo Hospital das Clínicas; Tânia Margarida Lima Costa 33 

(Diretora), pela Escola de Educação Básica e Profissional; Marisa Cotta Mancini 34 

(representante suplente), pela representação do corpo docente da área de Ciências da Vida; 35 

Wagner Meira Júnior, pela representação do corpo docente da área de Ciências da 36 

Natureza; Servidores Cristina del Papa, Helder de Castro Bernardes Barbosa, Swraide 37 
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Salgado Agripino, Rejani Aparecida de Andrade Silva, Mário Márcio Garofolo, José 38 

Francisco do Nascimento e Guilherme Fátima de Faria, pela representação do corpo 39 

técnico-administrativo em educação. Justificaram sua ausência à sessão os Conselheiros 40 

Leonardo David Tuffi Santos, Maria Elena de Lima Perez Garcia e Alexandre Travessoni 41 

Gomes Trivisonno, tendo deixado também de comparecer os Conselheiros Eduardo 42 

Campolina Vianna Loureiro e Manoel Leonardo Wanderley Duarte Santos. Estão sem 43 

preenchimento a representação docente da Faculdade de Educação e as dez representações 44 

do corpo discente, tendo participado da sessão como convidados, com direito a voz, mas 45 

não a voto, os seguintes Universitários: Camile Rocha da Veiga, Everton Luiz de Paula 46 

Júnior, Gabriel Corrêa Veríssimo, Izabella Lourença Amorim Romualdo, Thales Monteiro 47 

Freire e Talita Oliveira Almeida. Havendo quorum regulamentar, o Sr. Presidente 48 

cumprimentou os Conselheiros e declarou abertos os trabalhos. EXPEDIENTE - Ata - Foi 49 

distribuída aos Conselheiros a ata da reunião do Colegiado realizada em 24 de novembro 50 

de 2015. O documento foi aprovado pelo Plenário, apurando-se uma abstenção na votação. 51 

Informes - O Sr. Presidente informou que continua pendente a situação da representação 52 

do corpo discente nos órgãos colegiados superiores da Universidade, uma vez que não 53 

houve o registro civil, em cartório, da ata de posse da nova diretoria, escolhida nas eleições 54 

realizadas em 29 e 30 de abril de 2015, condição prevista no Regimento Geral da UFMG, 55 

para que a Entidade possa indicar os representantes estudantis no Conselho Universitário. 56 

Em seguida, submeteu à apreciação dos Conselheiros o pedido formulado pela atual 57 

Direção do DCE, no sentido de que participem da presente sessão, com direito a voz, mas 58 

não a voto, os Universitários Camile Rocha da Veiga, Everton Luiz de Paula Júnior, 59 

Gabriel Corrêa Veríssimo, Izabella Lourença Amorim Romualdo, Thales Monteiro Freire e 60 

Talita Oliveira Almeida. Não havendo objeção do Plenário, os referidos discentes 61 

passaram a integrá-lo. A seguir, o Sr. Presidente ratificou o convite aos Conselheiros para 62 

que participem da confraternização de final de ano dos Órgãos Colegiados Superiores da 63 

Universidade, que será realizada na antessala da Sala das Sessões, ao término da presente 64 

reunião. ORDEM DO DIA - Proposta de Resolução Complementar dispondo sobre a 65 

jornada de trabalho de trinta horas semanais e seis horas diárias para servidores 66 

técnico-administrativos em educação (Quorum de deliberação: 2/3 dos membros = 36 67 

votos) - Foi distribuída aos Conselheiros, para a reunião do Colegiado realizada em 24 de 68 

novembro de 2015, a seguinte documentação sobre a matéria: a) Ofício SODS n
o
 93/2015, 69 

acompanhado do anteprojeto de Resolução Complementar sobre o assunto (ANEXO A); 70 

b) Exposição de motivos: Excepcionalidade da jornada de trinta horas para os servidores 71 

técnico-administrativos em educação na UFMG (ANEXO B); c) Relatório final da 72 

Comissão Especial (julho de 2013): estudo da viabilidade da implantação da jornada de 73 

trabalho de trinta horas na UFMG (ANEXO C); d) Parecer da Comissão de Legislação 74 
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n
o
 01/2015, aprovado pelo Conselho Universitário em 24 de março de 2015 (ANEXO D); 75 

e) Parecer n
o
 870/2015/PF-UFMG/PGF/AGU/DIG (ANEXO E). Para a presente sessão, 76 

foram distribuídos o Ofício n
o
 783/2015 do Reitor (ANEXO F) e a proposta substitutiva à 77 

anteriormente apresentada (ANEXO G), além de documento com informações sobre as 78 

experiências de implantação da jornada de trinta horas em outras Instituições Federais de 79 

Ensino Superior (ANEXO H). O Sr. Presidente ponderou favoravelmente à limitação do 80 

tempo de duração da intervenção de cada Conselheiro em três minutos, com o intuito de 81 

possibilitar maior número de contribuições. Houve anuência do Plenário. A Servidora 82 

Técnico-Administrativa em Educação Cristina del Papa consultou a Presidência sobre a 83 

possibilidade de utilizar o aplicativo de celular WhatsApp para repassar informações sobre 84 

o tema em pauta, durante a presente reunião, para os colegas técnico-administrativos em 85 

educação que estão em vigília no saguão do prédio da Reitoria, no aguardo da decisão do 86 

Conselho Universitário sobre a matéria. O Sr. Presidente observou que, posteriormente à 87 

reunião, poderão ser prestadas aos interessados todas as informações relativas ao tema em 88 

pauta e solicitou, como já o fez em outras ocasiões, que, enquanto durar a reunião, seu teor 89 

fique estritamente restrito ao âmbito interno do Plenário, de forma a não dar margem à 90 

interpretação de que a sessão está sendo transmitida para outro recinto. Ratificou seu 91 

pedido de que as reuniões não sejam transmitidas nem gravadas, destacando que a 92 

Secretaria dos Órgãos de Deliberação Superior-SODS grava as sessões, com o único 93 

intuito de dar suporte à elaboração da respectiva ata, cujo teor registra de forma sucinta as 94 

discussões e deliberações do Colegiado, a qual, após aprovada, é disponibilizada na página 95 

eletrônica da SODS. A seguir, o Sr. Presidente fez breve histórico sobre o assunto e 96 

destacou ser do Reitorado a responsabilidade pelo anteprojeto de Resolução substitutivo 97 

distribuído aos Conselheiros para a presente sessão. Esclareceu que a nova proposta, 98 

elaborada com o intuito de favorecer a discussão e as decisões do Plenário, considera as 99 

propostas anteriores e as contribuições apresentadas nas reuniões realizadas com os 100 

Diretores de Unidades e com os representantes do corpo técnico-administrativo em 101 

educação. Em seguida, destacou alguns aspectos da nova proposta, entre os quais a 102 

previsão de período experimental de um ano, como projeto piloto, com início em fevereiro 103 

de 2016, e a implantação, a partir de março, da jornada especial de trabalho de trinta horas 104 

semanais em algumas Unidades, que serão convidadas a participar. A seguir, passou a 105 

palavra à Conselheira Cristina del Papa que ressaltou ser defendida em âmbito nacional a 106 

bandeira política em prol da jornada de trabalho de trinta horas, para todos os servidores 107 

técnico-administrativos em educação. Observou que, na UFMG, o segmento obteve 108 

avanço, no que diz respeito à jornada especial de trabalho, particularmente no atual 109 

Reitorado, que reconhece haver interesse institucional na citada jornada, considerada 110 

anteriormente como ilegal. Em seguida, pontuou os aspectos do anteprojeto para os quais 111 



 
                 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 

 

 

 4 

propõe alterações e ressaltou que a legislação limita em oito horas diárias a duração do 112 

trabalho normal, permitindo a jornada de seis horas. Seguiram-se manifestações em defesa 113 

da implantação da jornada especial de trabalho na UFMG, tendo sido apresentados, entre 114 

outros, os seguintes argumentos: a) a Constituição Federal não fixa a carga horária diária 115 

de trabalho normal; apenas limita a duração em até oito horas, além de admitir a jornada de 116 

seis horas; b) a UFMG conta hoje, mesmo que seja de maneira informal, com alguns 117 

setores e Unidades, cujo pessoal atua em regime de trinta horas semanais de trabalho; c) a 118 

jornada de trinta horas semanais de trabalho será vantajosa para a Instituição, porque, além 119 

de possibilitar a ampliação do horário de atendimento à comunidade usuária dos serviços 120 

da UFMG, o qual não corresponde integralmente a seu horário de funcionamento (das 121 

7h30min. às 22h30min.), viabilizará a abertura de várias Seções de Ensino e Colegiados de 122 

Cursos, especialmente no turno da noite, à comunidade. Adicionalmente, favorecerá o 123 

aumento da produtividade e da eficiência na qualidade dos serviços prestados à sociedade, 124 

bem como a melhoria da saúde e da qualidade de vida dos servidores técnico-125 

administrativos em educação; d) a Universidade tem autonomia administrativa, que lhe é 126 

assegurada pelo art. 207 da Constituição Federal, para definir a jornada de trabalho dos 127 

servidores técnico-administrativos em educação, sem violar a legislação vigente, sendo 128 

pertinente que se proceda a uma reflexão sobre a interferência das decisões proferidas 129 

pelos órgãos de controle da União na autonomia universitária; e) a implantação da jornada 130 

semanal de trinta horas favorecerá o atendimento às novas e crescentes exigências da 131 

sociedade atual, que demanda profissionais polivalentes, com competências e habilidades 132 

para atendê-las; f) a norma dispondo sobre a jornada de trabalho de trinta horas semanais 133 

passa a ser instrumento de gestão para o aprimoramento institucional, que poderá servir de 134 

modelo para outras instituições; g) a UFMG tem vivenciado significativa evasão de seus 135 

servidores técnico-administrativos em educação, muitos dos quais aprovados em concurso 136 

públicos para exercício em outros órgãos, cuja jornada de trabalho é de trinta horas 137 

semanais. Durante a discussão sobre a matéria, houve também manifestações elogiosas de 138 

Conselheiros ao trabalho realizado pela Reitoria, bem como congratulações aos servidores 139 

técnico-administrativos em educação, pela luta, e aos docentes que aceitaram e entenderam 140 

a demanda do segmento. O Sr. Presidente destacou que, para a aprovação da matéria, é 141 

necessário o voto favorável de dois terços dos membros do Conselho Universitário, o que 142 

representa hoje o quantitativo de trinta e seis votos. A seguir, com a anuência dos 143 

Conselheiros, submeteu a votação em bloco, sem prejuízo de destaques, a proposta de 144 

Resolução Complementar sobre o assunto, que foi aprovada por unanimidade pelo 145 

Plenário, apurando-se quarenta e seis votos favoráveis. Em seguida, foram apresentados, 146 

discutidos e votados os seguintes destaques: a) Supressão do quarto “considerando” do 147 

anteprojeto de Resolução, referente às recomendações do Parecer da Procuradoria Federal 148 
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junto à UFMG, em virtude da divergência de entendimento do conceito de “atendimento ao 149 

público” registrado no citado Parecer, que caracteriza o segmento como “cliente de 150 

negócio”, remetendo ao atendimento prestado no âmbito da iniciativa privada e não no do 151 

serviço público. O destaque foi retirado, após ter o Sr. Presidente esclarecido que o Parecer 152 

da Procuradoria Federal é documento de natureza opinativa, tendo sido contemplado no 153 

quarto “considerando” meramente para cumprimento formal do rito processual, por 154 

integrar a sequência dos procedimentos que permeiam o processo, ao longo de sua 155 

trajetória. b) Adequação do teor do caput do art. 1
o
 da proposta, suprimindo a expressão 156 

“recomendar ao Reitor” e dispondo que o Conselho Universitário estabelece os critérios 157 

relativos à jornada de trabalho de trinta horas semanais e os submete à decisão do Reitor. O 158 

destaque foi retirado em seguida, após os esclarecimentos do Sr. Presidente de que, o 159 

Decreto n
o
 1.590, de 10/08/1995, alterado pelo Decreto n

o
 4.836, de 09/09/2003, faculta ao 160 

dirigente máximo da Instituição o cumprimento da jornada de seis horas diárias, no 161 

entanto, o atual Reitorado decidiu apresentar a matéria ao Conselho Universitário, para 162 

apreciação e deliberação, e se submeterá às decisões tomadas. c) Adequação do inciso I do 163 

§ 1
o
 do art. 3

o
, que define “atendimento ao público” como o serviço contínuo prestado ao 164 

corpo discente da UFMG, à Lei n
o 

11.091, de 12/01/2005, (dispõe sobre a estruturação do 165 

Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação-PCCTAE), cujo 166 

Capítulo III define o termo “usuários” como pessoas ou coletividades internas ou externas 167 

à Instituição Federal de Ensino, que usufruem direta ou indiretamente dos serviços por ela 168 

prestados. Foi ressaltado, como objetivo do destaque, a pertinência de não se restringir ao 169 

corpo discente o público atendido pelo segmento técnico-administrativo em educação da 170 

Universidade. O Sr. Presidente observou que, no destaque apresentado, o termo “público” 171 

equivale a “usuário”, ao passo que a proposta de Resolução foi elaborada com base no 172 

entendimento de que o corpo discente é o público essencial, para o qual a missão da 173 

Universidade está voltada. Observou ainda que, caso se considere o público interno e 174 

externo, seria descaracterizada a excepcionalidade da jornada de trabalho de trinta horas 175 

semanais, prevista no Decreto 1.590/95. Em seguida, ponderou favoravelmente à 176 

manutenção da redação original do inciso I, por considerar que define de forma clara o que 177 

se entende por “público atendido”, favorecendo o cuidado necessário à implantação da 178 

jornada excepcional de trabalho no período do projeto piloto, cuja avaliação já é prevista 179 

no parágrafo único do art. 12 do anteprojeto de Resolução, após um ano de implantação. 180 

Ao longo da discussão sobre o destaque, foram sugeridas, entre outras, as seguintes 181 

alternativas, sobre as quais houve ponderações contrárias e favoráveis: 1) adiamento, por 182 

um ano, da definição do termo “público”; 2) acréscimo, à redação original do inciso I do § 183 

1
o
 do art. 3

o
, da previsão de que a avaliação do conceito de “público” será feita pelo 184 

Conselho Universitário, ao término do primeiro ano de implantação da flexibilização da 185 
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jornada de trabalho; 3) adequação do inciso I à Lei n
o 

11.091, considerando usuários as 186 

pessoas ou coletividades internas ou externas à Instituição Federal de Ensino, que 187 

usufruem direta ou indiretamente dos serviços por ela prestados, mas condicionada ao 188 

acréscimo de artigo, ao final da Resolução, restringindo o “atendimento ao público” ao 189 

corpo discente durante o projeto piloto e prevendo a futura avaliação de todo o teor da 190 

Resolução. O Sr. Presidente, com a anuência do Plenário, submeteu a votação o destaque 191 

substitutivo para o teor do inciso I do anteprojeto de Resolução, contemplando a redação 192 

do art. 5
o
 da Lei n

o
 11.091/2005 e associando ao projeto piloto a restrição do público 193 

atendido ao corpo discente da UFMG. O destaque foi rejeitado, apurando-se na votação 194 

onze votos a favor. d) Supressão parcial do teor do inciso II, § 3
o
 do art. 3

o
, limitando-se a 195 

prever que a jornada especial de trabalho não se aplica aos servidores ocupantes de cargos 196 

cujas jornadas de trabalho estejam estabelecidas por legislação ou resoluções específicas, 197 

de forma a deixar de citar a situação dos servidores do Hospital das Clínicas e do Hospital 198 

Veterinário, bem como dos servidores das Fazendas ligadas à Escola de Veterinária e ao 199 

Instituto de Ciências Agrárias, uma vez que há na Instituição outras situações especiais que 200 

não foram mencionadas, como a Escola de Educação Básica e Profissional, que engloba o 201 

Centro Pedagógico, o Colégio Técnico e o Teatro Universitário. O Sr. Presidente 202 

esclareceu que, por cautela, foram mencionados o Hospital das Clínicas e o Hospital 203 

Veterinário, bem como as Fazendas ligadas à Escola de Veterinária e ao Instituto de 204 

Ciências Agrárias, de forma a deixar claro que a Universidade reconhece a especificidade 205 

do funcionamento desses Órgãos. Após breves considerações, o Sr. Presidente, com a 206 

anuência do Plenário, colocou em votação a proposta supressiva, que foi rejeitada, 207 

apurando-se onze votos a favor. e) Supressão da expressão “implantação da” no caput do 208 

art. 5
o
 e consequente adequação da redação do artigo (Art. 5

o
 A implantação da jornada 209 

especial de trabalho não poderá causar prejuízo ao funcionamento do setor, em função da 210 

redução do número de funcionários; não poderá contar, para sua efetivação, com mão de 211 

obra terceirizada, nem poderá ser solicitado aumento do número de servidores no setor 212 

técnico e administrativo). O destaque supressivo baseou-se no entendimento de que, caso 213 

haja prejuízo ao funcionamento dos setores da Universidade, será decorrente da jornada 214 

especial em si e não de sua implantação, a qual será avaliada ao final de um ano de 215 

experimentação do projeto piloto. O Sr. Presidente, após a anuência do Plenário, submeteu 216 

a votação o destaque, que foi rejeitado, apurando-se oito votos a favor. f) Acréscimo de 217 

parágrafo único ao art. 6
o
, estabelecendo o período de antecedência de setenta e duas horas 218 

para que o servidor seja formalmente solicitado a exercer suas atividades até a oitava hora. 219 

Houve ponderações favoráveis à fixação da antecedência de quarenta e oito horas, 220 

ressalvadas eventuais situações emergenciais, de forma a resguardar a possibilidade de 221 

negociação de curto prazo com o servidor, para o atendimento a eventuais demandas do 222 
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setor, que requeiram rápidas soluções. O Sr. Presidente, com a anuência do Plenário, 223 

submeteu a votação a proposta de acréscimo de parágrafo único, prevendo a antecedência 224 

mínima de quarenta e oito horas para a formalização de pedido ao servidor, para que 225 

exerça atividades até a oitava hora. A proposta foi aprovada, apurando-se na votação 226 

quarenta e seis votos a favor. g) Previsão, no caput do art. 9
o
, de que o Diretor encaminhe 227 

as propostas de implantação da jornada especial diretamente à Pró-Reitoria de Recursos 228 

Humanos, para manifestação, e não à Congregação da respectiva Unidade. O Sr. Presidente 229 

ressaltou que a proposta original objetivou evitar que a decisão do Diretor ocorra sem a 230 

manifestação e o respaldo da Congregação da Unidade. O destaque foi retirado em 231 

seguida. h) Acréscimo do termo “prioritariamente”, na redação do art. 12, de forma a 232 

prever que, inicialmente, a jornada especial será prioritariamente adotada, em caráter 233 

experimental, como projeto piloto, nas situações em que houver simultaneamente a 234 

necessidade de atendimento ao público e de trabalho no período noturno. O Sr. Presidente, 235 

após a anuência do Plenário, colocou em votação o destaque aditivo do termo 236 

“prioritariamente”, que foi rejeitado, apurando-se sete votos a favor. i) Inserção de 237 

parágrafo no art. 12, prevendo que poderá ser feita a revisão do teor da Resolução 238 

Complementar sobre a matéria, após um ano de implantação do projeto piloto. O Sr. 239 

Presidente, após receber a anuência do Plenário, submeteu a votação o destaque referente à 240 

inserção de parágrafo, que foi aprovado, apurando-se quarenta e quatro votos favoráveis. 241 

Foi gerada a Resolução Complementar n
o
 03/2015 (ANEXO I). O Professor Cícero Murta 242 

Diniz Starling, após observar que o assunto retornará ao Conselho Universitário depois de 243 

um ano de implantação do projeto piloto, oportunidade em que será rediscutida a definição 244 

de “atendimento ao público”, considerou ser adequada a indicação contida no Parecer n
o
 245 

870/2015 da Procuradoria Federal na UFMG, favorável à manifestação da Secretaria de 246 

Gestão de Pessoas do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão sobre a matéria. 247 

Sugeriu que tal consulta seja feita com alguns meses de antecedência, objetivando facilitar 248 

a discussão, já com o conceito mais pacificado. A Universitária Izabella Lourença Amorim 249 

Romualdo, em nome do Diretório Central dos Estudantes, declarou apoio à pauta dos 250 

servidores técnico-administrativos em educação relativa à jornada de trabalho de trinta 251 

horas semanais. Em seguida, o Sr. Presidente agradeceu a todos os que se envolveram 252 

direta ou indiretamente nas ações para o avanço da matéria, e, em especial, aos membros 253 

das duas Comissões Especiais, pelo esforço no sentido de buscar adequar as ponderações e 254 

as contribuições apresentadas, em prol da construção e aprovação de uma proposta com 255 

maior grau de aceitação possível. A seguir, após comentar ter participado ontem, na 256 

Faculdade de Educação da UFMG, juntamente com a Vice-Reitora, do Seminário de 257 

Lançamento da Coleção Terras de Quilombos - livretos de linguagem pública sobre 258 

comunidades quilombolas, fez referência à citação, de autoria de Martin Luther King, feita 259 
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ao final do evento: “Talvez não tenhamos conseguido fazer o melhor, mas lutamos para 260 

que o melhor fosse feito. Não somos o que deveríamos ser, não somos o que iremos ser, 261 

mas não somos o que éramos”. Seguiram-se aplausos do Plenário. PALAVRA LIVRE - 262 

O Sr. Presidente, após observar sobre as complicações inerentes à época de final de ano, 263 

comunicou que pretende convocar nova reunião do Colegiado para o dia 22 de dezembro; 264 

considerando, contudo, a eventual impossibilidade da sessão, antecipou os agradecimentos 265 

da atual gestão aos Conselheiros, por sua contribuição com o Reitorado e pelo empenho na 266 

construção de uma UFMG cada vez melhor, desejando a todos um Feliz Natal e próspero 267 

Ano Novo. O Professor Evandro Neves Abdo, supondo ser esta a última reunião de que 268 

participa, como Diretor da Faculdade de Odontologia, uma vez que seu mandato expira em 269 

15 de janeiro de 2016, apresentou suas despedidas aos Conselheiros e agradeceu o 270 

convívio e o aprendizado. Seguiram-se aplausos do Plenário. O Sr. Presidente comentou 271 

que a posse da nova Direção da referida Unidade ocorrerá às 17 horas do dia 18 de janeiro 272 

de 2016. O Professor Sérgio Teixeira da Fonseca convidou a todos para participarem, dia 273 

18 de dezembro de 2015, da solenidade de inauguração da fase dois do Centro de 274 

Treinamento Esportivo da UFMG, relativa ao Parque Aquático. O Sr. Presidente 275 

acrescentou que está prevista, na cerimônia de inauguração, a presença do Governador de 276 

Minas Gerais, Fernando Pimentel, do Ministro da Educação, Aloízio Mercadante, e do 277 

Ministro do Esporte, George Hilton, além de outras autoridades. Acrescentou que, na 278 

oportunidade, será também inaugurado o Anexo U do Instituto de Ciências Exatas, que 279 

abrigará o Departamento de Ciência da Computação. Informou que será enviado 280 

oportunamente, por via eletrônica, o convite para o evento, cuja abertura ocorrerá, na 281 

manhã do dia 18, com momento solene na Sala das Sessões do prédio da Reitoria, 282 

seguindo-se visita aos prédios que serão inaugurados. O Professor Cícero Murta Diniz 283 

Starling solicitou registro dos agradecimentos da comunidade da Escola de Engenharia ao 284 

atual Reitorado, em especial às Pró-Reitorias de Administração e de Planejamento e 285 

Desenvolvimento, bem como à Procuradoria Federal na UFMG, pelo empenho em 286 

viabilizar, de forma adequada, o encerramento do exercício financeiro da Unidade. A 287 

seguir, não havendo outras manifestações, o Sr. Presidente, após agradecer a presença de 288 

todos e ratificar o convite à participação dos Conselheiros na confraternização dos 289 

membros dos colegiados superiores da Universidade, a realizar-se em seguida, na antessala 290 

da Sala de Sessões, encerrou a sessão, da qual eu, Consuelo Dourado Dupin, Coordenadora 291 

da Secretaria dos Órgãos de Deliberação Superior, lavrei a presente ata, que assino. 292 



 
                 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 

 

 

 9 

CONTINUAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO 

UNIVERSITÁRIO REALIZADA EM 15 DE DEZEMBRO DE 2015 



 
                 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 

 

 

 10 

CONTINUAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO 

UNIVERSITÁRIO REALIZADA EM 15 DE DEZEMBRO DE 2015 



 
                 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 

 

 

 11 

CONTINUAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO 

UNIVERSITÁRIO REALIZADA EM 15 DE DEZEMBRO DE 2015 

 


