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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO 
REALIZADA EM 17 DE SETEMBRO DE 2020 

Aos dezessete dias do mês de setembro 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 Reitora, Professora Sandra 6 

Regina Goulart Almeida, tendo participado da reunião 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; Carlos Augusto Rosa (Diretor) e 12 

Daniele Cristina de Aguiar (representante), pelo Instituto de Ciências Biológicas; Hugo 13 

Eduardo Araujo da Gama Cerqueira (Diretor) e Frederico Gonzaga Jayme Júnior 14 

(representante), pela Faculdade de Ciências Econômicas; Francisco Dutenhefner (Diretor) 15 

e Ado Jório de Vasconcelos (representante), pelo Instituto de Ciências Exatas; Terezinha 16 

de Fátima Carvalho de Souza (Diretora) e Elisângela Cristina Aganette (representante), 17 

pela Escola de Ciência da Informação; Hermes Vilchez Guerrero (Diretor) e João Alberto 18 

de Almeida (representante), pela Faculdade de Direito; Daisy Moreira Cunha (Diretora) e 19 

Rogério Correia da Silva (representante suplente), pela Faculdade de Educação; Gustavo 20 

Pereira Côrtes (Diretor) e Ana Cláudia Porfírio Couto (representante), pela Escola de 21 

Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional; Sônia Maria Soares (Diretora), pela 22 

Escola de Enfermagem; Cícero Murta Diniz Starling (Diretor) e Danilo Amaral 23 

(representante), pela Escola de Engenharia; Leiliane Coelho André (Diretora) e Valbert 24 

Nascimento Cardoso (representante), pela Faculdade de Farmácia; Thais Porlan de 25 

Oliveira (Vice-Diretora) e Eduardo Viana Vargas (representante), pela Faculdade de 26 

Filosofia e Ciências Humanas; Vilma Lúcia Macagnan Carvalho (Diretora), pelo Instituto 27 

de Geociências; Sueli Maria Coelho (Vice-Diretora) e Ana Larissa Adorno Marciotto 28 

Oliveira (representante), pela Faculdade de Letras; Humberto José Alves (Diretor) e 29 

Manoel Otávio da Costa Rocha (representante), pela Faculdade de Medicina; Renato 30 

Tocantins Sampaio (Diretor) e Rogério Vasconcelos Barbosa (representante), pela Escola 31 

de Música; Allyson Nogueira Moreira (Diretor) e Maria Elisa de Souza e Silva 32 

(representante), pela Faculdade de Odontologia; Zélia Inês Portela Lobato (Diretora) e 33 

Ronald Kennedy Luz (representante), pela Escola de Veterinária; Andréa Maria Silveira 34 

(Diretora), pelo Hospital das Clínicas; Tânia Margarida Lima Costa (Vice-Diretora), pela 35 

Escola de Educação Básica e Profissional; Guilherme Lourenço de Souza, pela 36 

representação do corpo docente da área de Humanidades; Glaura Goulart Silva, pela 37 

representação do corpo docente da área de Ciências da Natureza; Élder Antônio Sousa e 38 

Paiva, pela representação do corpo docente da área de Ciências da Vida; Servidores 39 
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Cristina del Papa, Kayla Veruska Lopes da Silva, Cleomar Poletto (suplente), Rejani 40 

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

corpo técnico-administrativo em educação. Participaram da sessão, com a anuência do 42 

Plenário, como convidados, com direito a voz, mas não a voto, os Universitários Thomás 43 

Aguiar Carrieri, Sávio Peres Rego Loureiro, Anne Caroline Oliveira, Thais Michelle Mátia 44 

Zacarias, Júlia Catarine dos Santos Abreu, Caíque Belchior Henrique, Luan Vitor Soares 45 

de Paiva, Luiza Datas Cruz, Naide Cristina Aparecida Simão de Sousa e Emerson Araújo 46 

de Campos. Justificaram sua ausência à sessão os Conselheiros Salete Maria de Fátima 47 

Silqueira Muller, Herivelton de Oliveira Ferraz e Swraide Salgado Agripino. Encontram-se 48 

vagas a representação do Instituto de Geociências e as dez representações do corpo 49 

discente. Havendo quorum regulamentar, a Sr.ª Presidente cumprimentou os Conselheiros 50 

e declarou abertos os trabalhos. A seguir, após observar que a atual gestão do Diretório 51 

Central dos Estudantes (DCE) ainda não apresentou ao Reitorado o registro civil em 52 

cartório da ata de sua posse, condição regimental obrigatória para a indicação de 53 

representantes estudantis para atuarem no Conselho Universitário, consultou os 54 

Conselheiros sobre a possibilidade de convidar os discentes indicados pela Entidade para 55 

participarem da presente reunião, com direito a voz, mas não a voto. Houve anuência 56 

unânime à participação dos Universitários nomeados no rol de presentes. A seguir, a Sr.ª 57 

Presidente orientou os Conselheiros sobre os recursos disponíveis na sala virtual do serviço 58 

Conferência Web da RNP. EXPEDIENTE - A Sr.ª Presidente passou a palavra ao 59 

Professor Gustavo Pereira Côrtes, que informou, com profundo pesar, o falecimento, no 60 

final da manhã, da Professora Lygia Paccini Lustosa, Vice-Diretora da Escola de Educação 61 

Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional, que não resistiu a um câncer, após dez meses 62 

de grande esforço pela recuperação. Ressaltou que a colega e amiga era muito alegre e 63 

carinhosa, sempre disposta e disponível e uma grande defensora da universidade pública e 64 

das causas da mulher e do idoso. Em seguida, pediu licença para se retirar da reunião. A 65 

Sr.ª Presidente lamentou a perda da Professora Lygia, que deixará saudades, ressaltando 66 

que a docente, muito querida por todos, sempre manifestou seu comprometimento e amor 67 

pela UFMG, que está em luto e se despede de uma profissional muito respeitada e uma 68 

gestora comprometida com a Instituição. Informes - A seguir, a Sr.ª Presidente prestou as 69 

seguintes informações: a) A UFMG completou, no dia 7 de setembro, 93 anos de 70 

existência, tendo sido a comemoração pelo aniversário realizada na manhã de 8 de 71 

setembro, mediante conferência virtual especial, no âmbito do ciclo Tempos Presentes, que 72 

também celebrou os 300 anos do Estado de Minas Gerais, a serem completados em 2 de 73 

dezembro. A Sr.a Presidente destacou que, juntamente com o Vice-Reitor, Professor 74 

Alessandro Fernandes Moreira, participou do evento, que foi dedicado à memória do 75 

Reitor Professor Tomaz Aroldo da Mota Santos (gestão 1994-1998), falecido em julho, e 76 

que contou com a participação do Presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, 77 

Agostinho Patrus, e do Professor João Antônio de Paula, do Departamento de Ciências 78 
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Econômicas da UFMG, autor do livro A presença do espírito de Minas: a UFMG e o 79 

desenvolvimento de Minas Gerais, o qual abordou o elo entre as histórias de Minas Gerais 80 

e da UFMG. Destacou que também participaram da conferência virtual os Reitores 81 

Francisco César de Sá Barreto (gestão 1998-2002), Ana Lúcia Almeida Gazzola (gestão 82 

2002-2006) e Clélio Campolina Diniz (gestão 2010-2014). O evento foi transmitido ao 83 

vivo e está disponível no canal da Coordenadoria de Assuntos Comunitários (CAC) no 84 

YouTube. b) A 52a edição do Festival de Inverno da UFMG, cujo tema é Mundos 85 

possíveis: culturas em pensamento, teve início no dia 14 de setembro de 2020 com palestra 86 

do Mestre Antonio Bispo dos Santos, conhecido como Nêgo Bispo. O evento, que continua 87 

até o dia 23 de setembro, oferta, de forma gratuita e aberta ao público, palestras, fóruns e 88 

apresentações artísticas, com transmissão ao vivo no canal youtube.com/culturaufmg. c) O 89 

Diário Oficial da União (DOU) de ontem, dia 16 de setembro, registrou a nomeação, pelo 90 

Presidente da República, para ocupar o cargo de Reitor da Universidade Federal do Rio 91 

Grande do Sul (UFGRS), contrariando a tradição, o terceiro colocado na lista tríplice de 92 

nomes encaminhada pela Instituição (que recebeu apenas 3 dos 77 votos do Colégio 93 

Eleitoral). A Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino 94 

Superior (ANDIFES), junto a mais de cinquenta entidades representativas da educação e 95 

da ciência, além de dezesseis frentes parlamentares pluripartidárias, promovem hoje, às 18 96 

horas, ato virtual em defesa de um orçamento justo para a educação com a revisão do 97 

orçamento para o próximo ano, e em favor da autonomia universitária com a nomeação ao 98 

cargo de Reitor ou Reitora dos docentes indicados no primeiro lugar da lista tríplice 99 

elaborada pelo Colégio Eleitoral de suas respectivas universidades, escolhidos pela maioria 100 

dos votos, mediante processo democrático. O evento será transmitido ao vivo pela internet, 101 

no endereço: https://bit.ly/orcamentojusto. d) O Comitê de Enfrentamento ao Novo 102 

Coronavírus da UFMG promoverá, amanhã, dia 18 de setembro, a partir das 10 horas, 103 

webinar com o tema Como estamos após seis meses do início da pandemia?, cujo objetivo 104 

é atualizar, sobretudo, a comunidade acadêmica, quanto às informações das ações de 105 

prevenção e de enfrentamento à COVID-19. Serão ministradas, no referido seminário, as 106 

palestras: “O que precisaremos fazer quando voltarmos ao presencial”, pelo Professor Unaí 107 

Tupinambás, membro do Comitê; “Testes diagnósticos: para que, quem e como testar?”, 108 

pelo Professor Flávio Guimarães da Fonseca, Professor do Instituto de Ciências Biológicas 109 

e pesquisador do Centro de Tecnologia em Vacinas (CT-Vacinas); “Como os hospitais de 110 

Belo Horizonte têm reagido à pandemia”, pelo Professor Alexandre Rodrigues Ferreira, 111 

Gerente de Atenção à Saúde do Hospital das Clínicas da UFMG; e “O que fazer diante de 112 

casos suspeitos de COVID-19”, pela Servidora Catarina Nogueira Mota Coelho, integrante 113 

da equipe de direção do Departamento de Assistência à Saúde do Trabalhador (DAST). O 114 

seminário será transmitido ao vivo pelo canal da CAC no YouTube. ORDEM DO DIA - 115 

1 Redistribuição de cargo de professor da Carreira de Magistério Superior ocupado 116 

pela servidora docente Leina Cláudia Viana Jucá, da área de Linguística Aplicada ao 117 
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Ensino de Língua Inglesa da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) para a 118 

Faculdade de Letras da UFMG (Processo SEI no 23072.219408/2020-67) - A Sr.ª 119 

Presidente, após observar que foi distribuído aos Conselheiros o Parecer no 04/2020 da 120 

Comissão de Legislação (ANEXO A), passou a palavra ao Relator da matéria, Professor 121 

Cícero Murta Diniz Starling, que apresentou o assunto. A seguir, a Vice-Diretora da 122 

Faculdade de Letras, Professora Sueli Maria de Carvalho, prestou informações adicionais 123 

sobre a importância da redistribuição da Professora Leina Cláudia Viana Jucá para o 124 

fortalecimento da área de Língua Inglesa da Unidade. A Sr.ª Presidente, em seguida, 125 

colocou o assunto em discussão. Manifestou-se o Professor Hermes Vilchez Guerrero, que 126 

inicialmente esclareceu que seu posicionamento independe do mérito do processo em pauta 127 

e externou sua preocupação de que o instituto da redistribuição, previsto no art. 37 da Lei 128 

no 8.112/90 (RJU), seja processo rotineiro na UFMG, deixando de ocorrer apenas em 129 

situações estritamente excepcionais, uma vez que deve ser priorizado o ingresso de pessoal 130 

via concurso público, em consonância ao disposto no art. 37, inciso II, da Constituição 131 

Federal, a qual dispõe que a investidura em cargo ou emprego público depende de 132 

aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos. A Sr.ª Presidente 133 

ressaltou que é criterioso, exigente e cuidadoso o processo de redistribuição de docentes 134 

concursados de outras universidades para a UFMG e que ocorre tão somente em casos 135 

excepcionais e de extremo interesse institucional. Destacou que o procedimento de 136 

redistribuição adotado pela UFMG é um dos mais rigorosos do país, exigindo: a) o 137 

pronunciamento do Departamento quanto a seu potencial de absorção, com base na 138 

definição de suas reais necessidades; b) análise de memorial apresentado a uma Comissão 139 

Avaliadora, composta de três membros indicados pela Câmara Departamental, dos quais 140 

pelo menos um não pertencente ao Departamento; c) pronunciamento pela Comissão 141 

Avaliadora, de forma conclusiva, quanto à adequação ou não do candidato às necessidades 142 

do Departamento; d) votação, por escrutínio secreto, do parecer da Comissão Avaliadora 143 

pela Congregação da Unidade, cuja decisão deve ser tomada por, no mínimo, dois terços 144 

de seus membros; e) homologação, pelo Conselho Universitário, da decisão da 145 

Congregação. A Sr.ª Presidente observou que houve tendência a uma movimentação mais 146 

ampla de docentes entre Universidades após a edição da Lei no 12.772, de 28 de dezembro 147 

de 2012, a qual dispõe que o ingresso na Carreira de Magistério Superior ocorrerá sempre 148 

no primeiro nível de vencimento da Classe A, uma vez que, em caso de ingresso por novo 149 

concurso, há perda dos direitos e vantagens pessoais adquiridos pelo docente na instituição 150 

onde atuava. Ressaltou, contudo, que, de 2013 até hoje, o número de redistribuições 151 

docentes representa aproximadamente 3% do total das vagas alocadas pelo Conselho de 152 

Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE) às Unidades e informou que a Comissão Permanente 153 

de Pessoal Docente (CPPD) e a Pró-Reitoria de Recursos Humanos (PRORH) estão 154 

estudando a atualização e o aprimoramento de algumas resoluções, entre as quais a 155 

Resolução do Conselho Universitário no 01/89, que regulamenta a redistribuição na 156 



 
                 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 

 
 

 5

UFMG. Após manifestações, a Sr.ª Presidente, com a anuência dos Conselheiros, colocou 157 

em votação o Parecer no 04/2020 da Comissão de Legislação, favorável à aprovação da 158 

proposta de redistribuição do cargo de professor da carreira de magistério superior ocupado 159 

pela servidora docente Leina Cláudia Viana Jucá, da Universidade Federal de Ouro Preto 160 

para a Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais, mediante a troca do 161 

código de vaga no 0640467. O documento foi aprovado, apurando-se na votação três votos 162 

contra e duas abstenções. 2 Apresentação do “Plano para retorno de atividades não 163 

adaptáveis ao modo remoto na UFMG” - A Sr.ª Presidente pediu a autorização dos 164 

Conselheiros para convidar a Assessora da Reitoria para a Área de Saúde e Presidente do 165 

Comitê Permanente de Acompanhamento das Ações de Prevenção e Enfrentamento ao 166 

Novo Coronavírus, Professora Cristina Gonçalves Alvim, para apresentar o “Plano para o 167 

retorno gradual de atividades não adaptáveis ao modo remoto na UFMG”. Pediu também 168 

autorização para a participação da Pró-Reitora de Recursos Humanos, Professora Maria 169 

Márcia Magela Machado, com o objetivo de prestar informações e esclarecimentos 170 

adicionais. Não havendo objeções, ambas as docentes passaram a participar da sessão. A 171 

Sr.ª Presidente observou que o referido Plano é voltado a situações muito específicas de 172 

atividades que não podem ser executadas de modo remoto, destacando que foram feitos 173 

aprimoramento de seu teor, após ter sido apresentado aos membros do Conselho de 174 

Diretores, na reunião de 3 de setembro de 2020, e aos membros do CEPE, em 10 de 175 

setembro. Destacou que o Plano é acompanhado do “Termo de ciência e responsabilidade 176 

para realização de atividades presenciais por necessidade da Instituição na vigência da 177 

pandemia de COVID-19”, que tem o objetivo de garantir o compromisso de todos com os 178 

protocolos de biossegurança e com a saúde pública. A seguir, passou a palavra à Professora 179 

Cristina Gonçalves Alvin, que esclareceu que sua apresentação é uma síntese do 180 

documento final, o qual incorporará o “Protocolo de biossegurança, adequação do espaço 181 

físico e monitoramento da COVID-19 na UFMG”. A seguir, apresentou o “Plano para o 182 

retorno de atividades não adaptáveis ao modo remoto” (ANEXO B), do qual foram 183 

destacados os seguintes aspectos: a) o cenário atual ainda é de incertezas, passados seis 184 

meses da suspensão das atividades presenciais na UFMG, mas, considerando a relevância e 185 

a responsabilidade social da UFMG, faz-se necessário planejar a retomada de atividades 186 

que não podem ser desenvolvidas por meio remoto; b) o princípio fundamental e norteador 187 

do planejamento de retorno de atividades presenciais é o cuidado com a preservação da 188 

vida e da saúde, devendo ser processo lento, gradual e sujeito a retrocessos, com restrição 189 

do número de pessoas e adoção de medidas de distanciamento social e de biossegurança, 190 

de forma alinhada com os indicadores epidemiológicos e com as recomendações das 191 

autoridades sanitárias locais; c) o Comitê de Enfrentamento à Epidemia da COVID-19 da 192 

PBH, com base nos dados atuais, recomendou à Administração da Prefeitura um 193 

cronograma de flexibilização do isolamento social, havendo hoje autorização para a 194 

abertura do comércio, de academias, bares e restaurantes, desde que obedecidos 195 
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determinados horários, percentual de ocupação, protocolos sanitários, entre outros 196 

aspectos; d) a situação epidemiológica de Montes Claros ainda está hoje em curva 197 

ascendente em relação aos índices de transmissão e à taxa de ocupação de leitos clínicos e 198 

de UTIs, ocupação hoje superior a 60%, não havendo, portanto, no momento, qualquer 199 

indicativo de flexibilização do isolamento social na referida cidade; e) a UFMG, desde 200 

março de 2020, mantém presencialmente apenas as atividades relacionadas ao 201 

enfrentamento da COVID-19 e as essenciais para o funcionamento mínimo da 202 

Universidade; f) o conceito de atividades não adaptáveis ao modo remoto busca reafirmar 203 

que, enquanto a pandemia não estiver controlada, as atividades adaptáveis ao modo remoto 204 

devem ser mantidas por tempo indeterminado; g) o princípio fundamental para a 205 

proposição do “Plano para o retorno de atividades não adaptáveis ao modo remoto” foi o 206 

respeito à diversidade de cada área de conhecimento e em conformidade com o Protocolo 207 

de Biossegurança da UFMG, tais como critérios quantitativos de ocupação de espaços e o 208 

monitoramento das pessoas que neles circulam, de forma a minimizarem-se os riscos de 209 

contágio e garantir a segurança de todos; h) o Plano prevê a execução em etapas e o 210 

cumprimento de condicionantes. A Professora Cristina Gonçalves Alvim ressaltou que a 211 

execução de atividades não adaptáveis ao modo remoto de ensino e extensão dependerá da 212 

autorização das Câmaras do CEPE e da respectiva Unidade. Esclareceu que o Plano prevê 213 

quatro etapas de evolução, cujo avanço está condicionado à autorização da Reitoria, com o 214 

assessoramento do Comitê Permanente de Enfrentamento ao Novo Coronavírus e o 215 

acompanhamento da Comissão do Conselho Universitário: etapa 0 - atividades presenciais 216 

suspensas, exceto as essenciais e as relacionadas ao enfrentamento da Pandemia. - 217 

suspensão das atividades acadêmicas em 18 de março e das administrativas em 23 de 218 

março; etapa 1 - retorno presencial gradual de atividades não adaptáveis ao modo remoto 219 

autorizadas no limite de até 20% dos servidores e estudantes da Unidade - início previsto 220 

em setembro de 2020; etapa 2 - retorno presencial gradual de atividades não adaptáveis ao 221 

modo respeitando-se o limite de 40% dos servidores e estudantes da Unidade - início 222 

previsto: talvez janeiro de 2021; etapa 3 - aumento gradual das atividades presenciais até o 223 

retorno pleno, desde que a pandemia esteja controlada e/ou exista vacina eficaz, disponível 224 

e com ampla cobertura da população - sem previsão de início. Em seguida, a Sr.ª 225 

Presidente passou a palavra à Pró-Reitora de Recursos Humanos, Professora Maria Márcia 226 

Magela Machado, a qual esclareceu que o “Termo de Ciência e Responsabilidade para 227 

realização de atividades presenciais por necessidade da Instituição na vigência da 228 

pandemia de COVID-19” (ANEXO C) deverá ser preenchido e assinado pelo servidor, 229 

que, dessa forma, declarará: a) ter ciência das medidas preventivas de comportamento e 230 

proteção para realização de atividades presenciais em espaços físicos da UFMG na 231 

vigência de Pandemia pela COVID-19; b) comprometer-se a cumprir o Protocolo de 232 

Biossegurança da UFMG; c) responsabilizar-se por mitigar os riscos de transmissão do 233 

vírus, adotando as medidas sanitárias de constantemente lavar as mãos com água e sabão 234 
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ou utilizar solução de álcool em gel 70%, disponibilizado pela UFMG; manter o 235 

distanciamento social; evitar aglomerações; utilizar equipamentos de proteção individual, 236 

em especial a máscara facial adequada ao ambiente; não tocar a face com as mãos; realizar 237 

desinfecção de materiais e equipamentos com álcool 70%; manter os ambientes bem 238 

ventilados; evitar contato físico como apertos de mãos e abraços; d) ter recebido 239 

informações sobre as medidas de proteção necessárias e sobre o uso de equipamentos de 240 

proteção individual; e) seguirá as recomendações do Protocolo de Biossegurança da 241 

UFMG e as orientações específicas para a Unidade onde será desenvolvida a atividade 242 

presencial da qual participará; f) gozar de boa saúde e não apresentar condições de 243 

vulnerabilidade que representem risco aumentado em caso de COVID-19; g) ter sido 244 

esclarecido que, em caso de situação de risco aumentado para a COVID-19, deve 245 

comunicar ao responsável pelo setor de trabalho para receber orientações adequadas e não 246 

frequentar os espaços da UFMG na vigência da pandemia; h) estar ciente de que, caso 247 

apresente qualquer sintoma relacionado à COVID-19, ou tenha tido contato próximo com 248 

alguém com sintomas, deve comunicar, imediatamente, ao responsável pelo setor de 249 

trabalho e não frequentar os espaços da UFMG. A seguir, a Sr.ª Presidente submeteu o 250 

assunto à apreciação dos Conselheiros. Foram prestados, entre outros, os seguintes 251 

esclarecimentos às dúvidas apresentadas: a) estão sendo estudadas as opções para uma 252 

sistemática de acolhimento a ser adotada pela UFMG, realizada, possivelmente, de modo 253 

virtual, considerando-se, contudo, que um espaço presencial possa ser necessário; b) é 254 

imprescindível o controle presencial de acesso aos prédios da Instituição; c) estão sendo 255 

discutidas alternativas de construção conjunta de um sistema de monitoramento; d) está 256 

sendo estudada a forma de realização de coleta para exames RT-PCR, para diagnóstico da 257 

COVID-19; e) estão contempladas no “Protocolo de Biossegurança, Adequação do espaço 258 

físico e monitoramento da COVID-19 na UFMG” recomendações a usuários do transporte 259 

público, tais como usar máscara corretamente, evitar tocar o rosto com as mãos, manter 260 

distanciamento social, utilizar álcool em gel 70% nas mãos imediatamente após a descida 261 

do veículo ou lavá-las assim que possível. Foram apresentadas, entre outras, as seguintes 262 

sugestões: a) definir periodicidade quanto à validade da assinatura do Termo de 263 

Compromisso; b) estudar a possibilidade de realizar controle, por meio remoto, de 264 

frequência de servidores, bem como de fluxo de pessoas, de forma a facilitar o 265 

monitoramento de eventuais aglomerações, bem como a identificação, em caso de surto; 266 

c) buscar viabilizar maior número de funcionários que atuam no serviço de limpeza, 267 

especialmente para a higienização de laboratórios e sanitários; d) avaliar situações 268 

específicas de Unidades que, por estarem atuando em ações relacionadas à COVID-19, já 269 

atingiram o limite de 20% de servidores e discentes, permitido na fase 1 do Plano para o 270 

retorno presencial gradual de atividades não adaptáveis ao modo remoto; e) buscar 271 

contemplar, a situação de servidores e discentes que têm convívio diário em casa com 272 

pessoas que se enquadram no grupo de risco de desenvolver a forma grave da COVID-19; 273 



 
                 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 

 
 

 8

f) incorporar recomendações e orientações para a adoção de medidas comportamentais 274 

protetivas voltadas às pessoas para quando saem dos espaços da UFMG em direção à 275 

cidade ou ao campo, bem como para a comunidade das Unidades localizadas no centro 276 

urbano; g) avaliar aspectos relacionados ao compromisso da UFMG com a sociedade em 277 

geral, em relação à sua capacidade de influenciar, como modelo a ser seguido. Não 278 

havendo outras manifestações, a Sr.ª Presidente informou que a versão final do “Plano para 279 

o retorno gradual de atividades não adaptáveis ao modo remoto na UFMG” será 280 

disponibilizada à comunidade no site da Universidade. A seguir, agradeceu, pela 281 

colaboração, às Professoras Cristina Gonçalves Alvim e Maria Márcia Magela Machado, 282 

as quais se retiraram da reunião. 3 Orçamento da UFMG 2021 - A Sr.ª Presidente pediu a 283 

autorização dos Conselheiros para convidar o Pró-Reitor de Planejamento e 284 

Desenvolvimento da UFMG, Professor Maurício Freire Garcia, para apresentar a situação 285 

do orçamento de 2021 e atualizar as informações. Não havendo objeções, o referido 286 

docente passou a participar da reunião e inicialmente esclareceu que a proposta 287 

orçamentária para 2021 apresenta 16,5% de corte nos Recursos do Tesouro, em relação a 288 

2020, percentual menor do que havia sido divulgado anteriormente (de 18,2%), passando o 289 

corte, que afetará todas as rubricas, de R$ 208 milhões para R$ 170 milhões. Salientou que 290 

o referido corte gerou grande preocupação com a proposta de Lei Orçamentária 291 

Anual (PLOA) de 2021 e, a seguir, apresentou documento (ANEXO D) projetado em tela. 292 

O Professor Maurício Freire Garcia ressaltou que estão em curso, em âmbito nacional, as 293 

gestões com vistas a reverter o corte no orçamento das universidades federais, destacando 294 

que a Reitora já iniciou trabalho junto à bancada parlamentar de Minas Gerais, estado que 295 

tem o maior número de universidades federais do país, que juntas terão perda de 296 

aproximadamente R$ 150 milhões. A Sr.a Presidente lembrou que a UFMG, do exercício 297 

de 2017, em diante tem terminado o ano sem dívidas, mas salientou que o corte deste ano é 298 

significativo e linear, atingindo todas as áreas, entre as quais a assistência estudantil, e 299 

observou que, assim como em 2020, em que 38% do orçamento foi alocado no Órgão 300 

93.000 (Regra de Ouro), que condiciona a execução orçamentária à liberação pelo 301 

Congresso Nacional, em 2021 quase 60% do orçamento ficará sob a mesma condição, em 302 

função da Emenda Constitucional 95, conhecida como a Emenda Constitucional do Teto 303 

dos Gastos Públicos. Observou que o corte do orçamento de 2021 para o Ministério da 304 

Educação (MEC) é de 18,2%, o que afeta também a Coordenação de Aperfeiçoamento de 305 

Pessoal de Nível Superior (CAPES), e para o Ministério da Ciência, Tecnologia e 306 

Inovações (MCTI) o corte é de 10,27%, o que atinge também o Conselho Nacional de 307 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Ressaltou que este ano a UFMG 308 

conseguiu recursos suplementares substanciais, de aproximadamente R$ 24 milhões, para 309 

ações voltadas ao enfrentamento da COVID-19. Acrescentou que a situação é preocupante 310 

e que demanda muito empenho para buscar reverter os cortes orçamentários, observando 311 

que há o apoio de várias entidades, como o da Associação Nacional dos Reitores das 312 
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Universidades Federais (ANDIFES), do Fórum das Instituições Públicas de Ensino 313 

Superior de Minas Gerais (FORIPES) e de várias frentes parlamentares de defesa das 314 

universidades públicas do Congresso Nacional. PALAVRA LIVRE - A Sr.ª Presidente 315 

ratificou o convite aos Conselheiros para prestigiarem o webinar “Como estamos após seis 316 

meses do início da pandemia”, a realizar-se amanhã, dia 18, a partir das 10 horas. O 317 

Universitário Sávio Peres Rego Loureiro observou que os estudantes receberam com 318 

indignação as notícias tanto de cortes orçamentários para as universidades, em claro 319 

movimento do Governo voltado à privatização das instituições, como da nomeação do 320 

terceiro colocado na lista tríplice para o cargo de Reitor da UFRGS, ação que, por 321 

desrespeitar a autonomia universitária e a vontade da maioria, em violação clara à 322 

democracia, é compreendida pelo movimento estudantil como uma intervenção na 323 

universidade. Ressaltou que as entidades estudantis estão se movimentando para ocupar as 324 

ruas em protesto contra as citadas medidas e convidou os segmentos docente e técnico-325 

administrativo em educação para somar forças. O Universitário Thomás Aguiar Carrieri 326 

ratificou a importância da movimentação popular e observou que os três segmentos 327 

universitários da UFRGS protestaram hoje contra a nomeação do terceiro colocado na 328 

referida lista tríplice e se manifestaram a favor de uma universidade inclusiva, gratuita, de 329 

qualidade e com assistência estudantil. O Professor Maurício José Laguardia Campomori, 330 

após observar que a nomeação do terceiro colocado na lista tríplice para ocupar o cargo de 331 

Reitor de uma Universidade do porte da UFGRS, constitui ato de desrespeito, que causou 332 

surpresa em toda a comunidade acadêmica, considerou importante que a UFMG faça uma 333 

abordagem cuidadosa sobre a questão e sobre a importância da coesão da comunidade. A 334 

seguir, observou que há grande preocupação da sociedade com o retorno das aulas 335 

presenciais dos ensinos fundamental e médio e que as famílias de Minas Gerais estão 336 

ansiosas por conhecer as conquistas e as experiências da UFMG no enfrentamento da 337 

COVID-19 e no processo de retomada de atividades presenciais. Neste sentido, considerou 338 

importante que a UFMG, por sua competência, por ser modelar e referência para o sistema 339 

educacional, busque ampliar sua ajuda, articulando um processo de contribuição para a 340 

melhoria da qualidade do sistema de ensinos fundamental e médio do estado de Minas 341 

Gerais. A Sr.ª Presidente observou que a UFMG mantém permanente diálogo com a 342 

Secretaria Estadual de Educação e interlocução próxima com a Secretaria Municipal de 343 

Educação, cuja Secretária, Professora Ângela Imaculada Loureiro de Freitas Dalben, foi 344 

Diretora da Faculdade de Educação da UFMG. Destacou que o CEPE, mediante a 345 

Resolução no 05/2019, de 14 de maio de 2019, criou e regulamentou a Comissão para 346 

Discussão e Elaboração das Políticas de Formação Inicial e Continuada de Professores da 347 

Educação Básica (COMFIC), vinculada às Pró-Reitorias de Graduação e de Extensão, 348 

integrada por servidores docentes e técnico-administrativos em educação e discente da 349 

UFMG e por representantes da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais e da 350 

Secretaria Municipal de Belo Horizonte, com os objetivos de, em diálogo permanente com 351 
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as redes municipal, estadual e federal de educação, discutir, avaliar e propor políticas de 352 

indução, fomento, gestão e acompanhamento da formação inicial e continuada de 353 

professores da educação básica. Observou ainda que tem sido intensa a participação de 354 

professores de escolas públicas, por meio do portal “Integração Docente - ações formativas 355 

para as práticas pedagógicas” (https://www.ufmg.br/integracaodocente/), não apenas nos 356 

webinares, e destacou a possibilidade de oferta de algum tipo de treinamento sobre o que a 357 

Instituição aprendeu nestes últimos meses acerca do ensino remoto emergencial. A 358 

Professora Ana Cláudia Porfírio Couto prestou informações sobre o velório e o 359 

sepultamento da Professora Lygia Paccini Lustosa, a realizar-se amanhã, com presença de 360 

familiares e amigos, com recomendações de uso de máscara e de distanciamento social. A 361 

Sr.ª Presidente ratificou seu pesar pela perda da Professora Lygia, da qual se despedirá 362 

amanhã, e manifestou sua solidariedade aos familiares e à comunidade da Escola de 363 

Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional. A seguir, não havendo outras 364 

manifestações, agradeceu a participação de todos e encerrou a sessão, da qual, eu, 365 

Consuelo Dourado Dupin, Coordenadora da Secretaria dos Órgãos de Deliberação 366 

Superior, lavrei a presente ata, que assino. 367 


