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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO, 

REALIZADA EM 22 DE OUTUBRO DE 2020 

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

em 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 participado os seguintes Conselheiros: Professores 7 

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

(Diretor) e Gisela Barcellos de Souza (representante suplente), pela Escola de Arquitetura; 9 

Adolfo Enrique Cifuentes Porras (Vice-Diretor) e Márcia Almada (representante), pela 10 

Escola de Belas-Artes; Leonardo David Tuffi Santos (Diretor), pelo Instituto de Ciências 11 

Agrárias; Carlos Augusto Rosa (Diretor) e Daniele Cristina de Aguiar (representante), pelo 12 

Instituto de Ciências Biológicas; Frederico Gonzaga Jayme Júnior (representante), pela 13 

Faculdade de Ciências Econômicas; Francisco Dutenhefner (Diretor) e Ado Jório de 14 

Vasconcelos (representante), pelo Instituto de Ciências Exatas; Terezinha de Fátima 15 

Carvalho de Souza (Diretora) e Elisângela Cristina Aganette (representante), pela Escola 16 

de Ciência da Informação; Hermes Vilchez Guerrero (Diretor) e João Alberto de Almeida 17 

(representante), pela Faculdade de Direito; Daisy Moreira Cunha (Diretora) e Silvania 18 

Sousa do Nascimento (representante), pela Faculdade de Educação; Gustavo Pereira Côrtes 19 

(Diretor) e Ana Cláudia Porfírio Couto (representante), pela Escola de Educação Física, 20 

Fisioterapia e Terapia Ocupacional; Simone Cardoso Lisboa Pereira (Vice-Diretora) e 21 

Salete Maria de Fátima Silqueira Müller, pela Escola de Enfermagem; Cícero Murta Diniz 22 

Starling (Diretor) e Priscilla Macedo Moura (suplente), pela Escola de Engenharia; 23 

Leiliane Coelho André (Diretora) e Valbert Nascimento Cardoso (representante), pela 24 

Faculdade de Farmácia; Bruno Pinheiro Wanderley Reis (Diretor) e Eduardo Viana Vargas 25 

(representante), pela Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas; Vilma Lúcia Macagnan 26 

Carvalho (Diretora), pelo Instituto de Geociências; Graciela Inés Ravetti de Gómez 27 

(Diretora) e Ana Larissa Adorno Marciotto Oliveira (representante), pela Faculdade de 28 

Letras; Humberto José Alves (Diretor) e Manoel Otávio da Costa Rocha (representante), 29 

pela Faculdade de Medicina; Renato Tocantins Sampaio (Diretor) e Eduardo Campolina 30 

Vianna Loureiro (representante suplente), pela Escola de Música; Allyson Nogueira 31 

Moreira (Diretor) e Maria Elisa de Souza e Silva (representante), pela Faculdade de 32 

Odontologia; Zélia Inês Portela Lobato (Diretora) e Ronald Kennedy Luz (representante), 33 

pela Escola de Veterinária; Andréa Maria Silveira (Diretora), pelo Hospital das Clínicas; 34 

Márcio Fantini Miranda (Diretor), pela Escola de Educação Básica e Profissional; 35 

Guilherme Lourenço de Souza, pela representação do corpo docente da área de 36 

Humanidades; Élder Antônio Sousa e Paiva, pela representação do corpo docente da área 37 

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

Ciências da Natureza; Servidores Cristina del Papa, Kayla Veruska Lopes da Silva, Kátia 39 

Lúcia Pacheco, Swraide Salgado Agripino, Herivelton de Oliveira Ferraz, Rejani 40 
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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 Sávio 43 

Peres Loureiro e Gabrielle Moraes Lopes da Silva. Encontram-se vagas a representação do 44 

Instituto de Geociências, a do Instituto de Ciências Agrárias e as dez representações do 45 

corpo discente. Justificou sua ausência à sessão o Conselheiro Hugo Eduardo Araujo da 46 

Gama Cerqueira. Havendo quorum regulamentar, a Sr.ª Presidente, após cumprimentar os 47 

Conselheiros, declarou abertos os trabalhos. A seguir, após observar que a atual gestão do 48 

Diretório Central dos Estudantes (DCE) ainda não apresentou ao Reitorado o registro civil 49 

em cartório da ata de sua posse, condição regimental obrigatória para a indicação de 50 

representantes estudantis para atuarem no Conselho Universitário, consultou os 51 

Conselheiros sobre a possibilidade de convidar os discentes indicados pela Entidade para 52 

participarem da presente reunião, com direito a voz, mas não a voto. Houve anuência 53 

unânime à participação dos Universitários nomeados no rol de presentes. INFORMES - A 54 

Sr.
a
 Presidente prestou os seguintes informes: a) está sendo realizada, no período de 19 a 55 

23 de outubro, de forma virtual, a 29
a
 Semana do Conhecimento, sob a coordenação da 56 

Pró-Reitoria de Pesquisa (PRPq), com o tema “Inteligência Artificial e as Travessias nas 57 

Fronteiras do Conhecimento”, em consonância com a 17
a
 Semana Nacional de Ciência e 58 

Tecnologia. Destacou que a Semana do Conhecimento integra, entre outros eventos: o 3
o
 59 

Encontro de Mobilidade Internacional - Diretoria de Relações Internacionais (DRI); o 23
o
 60 

Encontro de Extensão - Pró-Reitoria de Extensão (PROEX); a 24
a
 Semana da Graduação - 61 

Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD); o V Seminário do Programa de Apoio à Inclusão 62 

e Promoção à Acessibilidade (PIPA) - Núcleo de Acessibilidade e Inclusão (NAI); a 29
a
 63 

Semana de Iniciação Científica e o 10
o
 Seminário de Iniciação Científica Júnior - PRPq; a 64 

10
a
 Jornada de Apresentação do Conhecimento produzido pelos Servidores Técnico-65 

Administrativos em Educação - Pró-Reitoria de Recursos Humanos (PRORH); a Mostra de 66 

Fomento à Criação - Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE) e Diretoria de Ação 67 

Cultural (DAC) e a 6
a
 Mostra Virtual Pesquisa e Extensão na Rede de Museus. A 68 

Sr.
a
 Presidente destacou que a cerimônia de abertura do evento, ocorrida às 10 horas do dia 69 

19 de outubro, contou com as palestras de David Clifton, da Universidade de Oxford; Ana 70 

Paula Appel, pesquisadora da International Business Machines Corporation (IBM); e 71 

Jônatas Manzolli, da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Acrescentou que, no 72 

mesmo dia, às 14 horas, foi realizada a Mesa Redonda “Ambientes de Inovação: 73 

Experiências Nacionais e Internacionais”, com a participação de representantes do poder 74 

público, de universidades e de empresas. A seguir, convidou os Conselheiros para 75 

participarem dos seguintes eventos a serem realizados amanhã, 23 de outubro: i) às 10 76 

horas - Webinar “A Pós-Graduação no Brasil e seu Impacto Social”, que, com mediação da  77 

Reitora, contará com a participação dos Professores Paulo Sérgio Lacerda Beirão, 78 

Presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais (Fapemig), Evaldo Vilela, 79 
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Presidente do Conselho Nacional do Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), 80 

Flávio Anastácio Camargo, Diretor de Avaliação da CAPES. Observou que, na sequência 81 

do evento, serão anunciados os vencedores do Prêmio UFMG de Teses, edição 2020, nas 82 

três grandes áreas do conhecimento: Ciências Agrárias, Biológicas e da Saúde (Grupo 1); 83 

Ciências Exatas, da Terra e Engenharias (Grupo 2); Ciências Humanas, Sociais Aplicadas, 84 

Letras e Artes (Grupo 3); ii) às 13 horas - Webinar “Polarização e Ódio nas plataformas 85 

digitais”, que, organizado pelo Instituto de Estudos Avançados Transdisciplinares (IEAT), 86 

terá a participação de Patrícia Campos Melo, jornalista da Folha de São Paulo; Ricardo 87 

Campos, da Goethe-Universität Frankfurt am Main, Alemanha; e David Nemer, da 88 

University of Virginia, EUA, com a mediação de Fabrício Benevenuto, do Departamento 89 

de Ciência da Computação da UFMG; iii) às 16 horas - Cerimônias de entrega do Prêmio 90 

UFMG de Teses e de encerramento da Semana do Conhecimento. A Sr.
a
 Presidente 91 

observou que todos os eventos da programação são transmitidos ao vivo no canal da 92 

Coordenadoria de Assuntos Comunitários (CAC) no Youtube, no qual as gravações estarão 93 

disponíveis. b) A Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional 94 

completou ontem, dia 21 de outubro, 51 anos (1969). A Sr.
a
 Presidente parabenizou a 95 

comunidade da Escola. c) O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 96 

Anísio Teixeira (Inep) divulgou, em 20 de outubro, os resultados da edição 2019 do Exame 97 

Nacional de Desempenho (ENADE), que demonstram que a UFMG se destacou com 98 

desempenho acima da média nacional, alcançando a nota máxima (5) em 19 dos 23 cursos 99 

avaliados, ou 82,6% do total, e o conceito Muito Bom (nota 4) em 3 cursos. Ressaltou que, 100 

do total dos cursos avaliados, 15 melhoraram seu desempenho em relação à avaliação 101 

anterior (2016/2017), dos quais 7 (30% do total) subiram uma faixa no conceito, e nenhum 102 

registrou queda de desempenho. Salientou que os dados são motivo de muito orgulho para 103 

toda a comunidade da UFMG e demonstram o reconhecimento ao trabalho que a 104 

Universidade vem desenvolvendo, que a fortalece como Instituição de excelência e 105 

relevância, que cumpre seu importante papel na formação de seus alunos. d) A UFMG foi 106 

agraciada com o Prêmio Patente do Ano, concedido pela Associação Brasileira da 107 

Propriedade Intelectual (ABPI), que este ano direcionou a premiação a processos 108 

destinados ao enfrentamento da pandemia de COVID-19. A seguir, passou a palavra ao 109 

Vice-Reitor, Professor Alessandro Fernandes Moreira, que informou que o Diretor da 110 

Coordenadoria de Transferência e Inovação Tecnológica (CTIT), Professor Gilberto 111 

Medeiros Ribeiro, representará a UFMG na cerimônia virtual de entrega da primeira 112 

edição do Prêmio Patente do Ano – Melhor Patente Aplicada ao Covid-19, no 113 

encerramento do 40
o
 Congresso Internacional da Associação Brasileira da Propriedade 114 

Intelectual (ABPI). Esclareceu que a patente premiada, intitulada “Método e sonda de 115 

aspiração endobronquial de secreções”, foi desenvolvida no Laboratório de 116 

Bioengenharia (Labbio) do Departamento de Engenharia Mecânica da UFMG pelo 117 

Professor Marcos Pinotti Barbosa, falecido em 2016, tratando-se de um modelo de sonda 118 
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que propicia mais eficiência ao processo de aspiração em pacientes internados em 119 

hospitais. Acrescentou que participaram também da invenção o Professor Claysson Bruno 120 

Santos Vimieiro e os então doutorandos Shirley Lima Campos e Daniel Neves Rocha. A 121 

Sr.
a
 Presidente informou que o Partido Verde ajuizou, no Supremo Tribunal Federal (STF), 122 

Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 6565), com pedido de medida cautelar, que 123 

pede a suspensão do art. 1
o
 da Lei Federal n

o
 9.192/1995 e do art. 1

o
 do Decreto Federal 124 

n
o
 1.916/1996, que estabelecem as regras de escolha de reitores e vice-reitores das 125 

universidades federais e de dirigentes de instituições de ensino superior federal, ação na 126 

qual a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino 127 

Superior (ANDIFES) atua na qualidade de Amicus Curiae (Amigo da Corte). Observou 128 

que o Relator da ADI, Ministro Edson Fachin, votou favoravelmente à autonomia das 129 

universidades e de institutos federais, indicando que se deve considerar nomes que figurem 130 

nas respectivas listas tríplices e respeitar integralmente o procedimento e a forma da 131 

organização da lista pela instituição universitária e que a escolha deve recair sobre o 132 

docente indicado em primeiro lugar na lista. Acrescentou que acompanharam o voto do 133 

Relator os Ministros Celso de Mello e Cármen Lúcia, tendo também acompanhado o voto 134 

o Ministro Marco Aurélio Mello, que, contudo, divergiu parcialmente do Relator no que 135 

concerne à retroatividade do efeito da liminar. Divergiram do voto do Relator os Ministros 136 

Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, tendo pedido destaque o Ministro Gilmar Mendes 137 

para que seja presencial o julgamento pela Corte do STF. A seguir, a Sr.ª Presidente 138 

orientou os Conselheiros sobre os recursos disponíveis na sala virtual do serviço 139 

Conferência Web da RNP. ORDEM DO DIA - 1 Fundação de Desenvolvimento da 140 

Pesquisa (FUNDEP) - Regime de urgência - Foram disponibilizados aos Conselheiros os 141 

seguintes documentos: a) Informações sobre o recredenciamento de fundações de apoio; 142 

b) Resolução do Conselho Universitário n
o
 10/2004, de 18 de novembro de 2004, que 143 

estabelece normas gerais para a contratação de Fundações de Apoio no âmbito da UFMG; 144 

c) Decisão do Conselho Universitário, de 28 de março de 2017, relativa à avaliação de 145 

desempenho das Fundações de Apoio no âmbito da UFMG; d) Lei n
o
 8.958, de 20 de 146 

dezembro de 1994, e Decreto n
o
 7.423, de 31 de dezembro de 2010, que dispõem sobre as 147 

relações entre as instituições federais de ensino superior e de pesquisa científica e 148 

tecnológica e as fundações de apoio; e) Decisão do Conselho Universitário, de 26 de 149 

fevereiro de 2019, que dispõe sobre a assessoria da Auditoria-Geral da UFMG às 150 

atribuições desempenhadas pela Comissão Permanente de Orçamento e Contas. A Sr.
a
 151 

Presidente esclareceu que o regime de urgência para a matéria, registrado na circular de 152 

convocação da reunião, justifica-se pela necessidade de a FUNDEP protocolar até o dia 23 153 

de outubro seu pedido de recredenciamento junto ao Ministério da Educação, a ser 154 

decidido em ato conjunto pelos Ministérios da Educação e da Ciência e Tecnologia e 155 

Inovações, uma vez que a legislação determina que o pedido deve ser realizado com a 156 

antecedência mínima de cento e vinte dias à data de término da validade, dia 25 de 157 
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fevereiro de 2021. Em seguida, após comentar que o pedido de renovação do 158 

credenciamento da FUNDEP deve ser instruído com uma série de documentos, entre os 159 

quais a ata da reunião do colegiado superior da Instituição apoiada da qual conste a 160 

manifestação de prévia concordância com o registro e o credenciamento da Entidade como 161 

Fundação de Apoio da UFMG, informou que, como de praxe, foi distribuída a todos uma 162 

minuta do extrato da ata relativo ao primeiro item da pauta da reunião, referente à 163 

mencionada aprovação. Explicou que será providenciada a adequação do documento 164 

quanto às presenças e ao registro dos resultados das votações. 1.1 Atendimento, pela 165 

FUNDEP, às exigências para a celebração e a renovação de contratos com a UFMG - 166 

A Sr.
a
 Presidente informou que foi distribuído aos Conselheiros o Parecer n

o
 11/2020 da 167 

Comissão de Orçamento e Contas (ANEXO A), elaborado pelo Professor Hugo Eduardo 168 

Araujo da Gama Cerqueira, que justificou seu impedimento em participar da reunião por 169 

estar em período de férias, razão pela qual passou a palavra à Presidente da Comissão de 170 

Orçamento e Contas, Professora Leiliane Coelho André, a qual expôs a matéria e destacou 171 

o bom trabalho realizado pela Auditoria-Geral da UFMG. Após breves considerações, a 172 

Sr.
a
 Presidente, com a aquiescência do Plenário, submeteu a votação o Parecer n

o
 11/2020 173 

da Comissão de Orçamento e Contas, cujo voto tem o seguinte teor: Favoráveis à 174 

ratificação do Relatório Anual de Gestão da Fundação de Desenvolvimento da 175 

Pesquisa (Fundep), referente ao exercício de 2019, aprovado por seu Conselho Curador 176 

em 31 de março de 2020, acrescido de demonstrações contábeis do último exercício fiscal, 177 

acompanhadas de parecer de auditoria independente, atestando a regularidade financeira 178 

e patrimonial da Entidade. Favoráveis à prévia concordância do Conselho Universitário 179 

com a renovação do pedido do ato de registro e credenciamento da Fundep junto aos 180 

Ministérios da Educação (MEC) e da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), na 181 

qualidade de fundação de apoio à Universidade Federal de Minas Gerais, por ter atendido 182 

às exigências da Resolução do Conselho Universitário n
o
 10/2004, datada de 18 de 183 

novembro de 2004, que estabelece as normas gerais para a contratação de Fundação de 184 

Apoio no âmbito da UFMG, bem como às exigências estabelecidas na legislação federal 185 

vigente (Lei n
o
 8.958, de 20 de dezembro de 1994, e Decreto n

o
 7.423, de 31 de dezembro 186 

de 2010). O referido Parecer foi aprovado por unanimidade. 1.2 Avaliação de 187 

Desempenho da FUNDEP - A Sr.
a
 Presidente destacou que o Conselho Universitário, na 188 

reunião de 28 de março de 2017, mediante Decisão, estabeleceu os indicadores e 189 

parâmetros para a avaliação bianual de desempenho das Fundações de Apoio, os quais 190 

foram definidos em formato de questionário a ser preenchido pelas Entidades. Acrescentou 191 

que a referida Decisão do Conselho Universitário objetivou atender à exigência contida no 192 

art. 5
o
, § 1

o
, inciso II do Decreto n

o
 7.423, de 31 de dezembro de 2010 (que regulamenta a 193 

relação entre as Instituições Federais de Ensino Superior e as Fundações de Apoio), 194 

dispositivo que determina que o pedido de renovação do ato de registro e credenciamento 195 

de Fundação de Apoio seja instruído com avaliação de desempenho, aprovada pelo órgão 196 
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colegiado superior da instituição apoiada, baseada em indicadores e parâmetros objetivos 197 

que demonstrem os ganhos de eficiência obtidos na gestão de projetos realizados com a 198 

colaboração das fundações de apoio. A seguir, após informar que foi distribuído aos 199 

Conselheiros o Parecer n
o
 12/2020 da Comissão de Orçamento e Contas (ANEXO B), 200 

acompanhado da Avaliação de Desempenho da FUNDEP, passou a palavra à Presidente da 201 

Comissão de Orçamento e Contas, Professora Leiliane Coelho André, que apresentou o 202 

assunto. Após breves considerações, a Sr.
a
 Presidente, com a anuência do Plenário, 203 

submeteu a votação o Parecer n
o
 12/2020 da Comissão de Orçamento e Contas, favorável à 204 

aprovação da avaliação de desempenho da Fundação de Desenvolvimento da 205 

Pesquisa (Fundep). O referido Parecer foi aprovado por unanimidade. 1.3 Manifestação 206 

do Conselho Universitário quanto ao cumprimento, pela FUNDEP, das disposições 207 

contidas no artigo 4
o
-A da Lei n

o
 8.958/1994 - A Sr.

a
 Presidente explicou que, nos termos 208 

do parágrafo único do art. 2
o
 da Lei n

o
 8.958, de 20 de dezembro de 1994 (que dispõe 209 

sobre a relação entre as Instituições Federais de Ensino Superior), compete ao Conselho 210 

Universitário, em caso de renovação do pedido de credenciamento, manifestar-se sobre o 211 

cumprimento da determinação contida no art. 4
o
-A da citada Lei, referente à divulgação de 212 

informações na página da internet da Fundação de Apoio. A seguir, informou que foi 213 

distribuído aos Conselheiros o Parecer n
o
 13/2020 da Comissão de Orçamento e Contas 214 

(ANEXO C) e passou a palavra à Presidente da Comissão de Orçamento e Contas, 215 

Professora Leiliane Coelho André, que apresentou a matéria. Após breves considerações, a 216 

Sr.
a
 Presidente, com a anuência dos Conselheiros, colocou em votação o Parecer 217 

n
o
 13/2020 da Comissão de Orçamento e Contas, que conclui favoravelmente à 218 

manifestação do Conselho Universitário de que a Fundação de Desenvolvimento da 219 

Pesquisa (Fundep) cumpriu a mencionada exigência. O referido Parecer foi aprovado por 220 

unanimidade. A seguir, a Sr.
a
 Presidente submeteu a votação a minuta de extrato da ata 221 

distribuída aos Conselheiros, a qual será adequada quanto às presenças à sessão e aos 222 

resultados das votações dos Pareceres. Houve aprovação da referida ata por unanimidade. 223 

2 Solicitação, formulada pela Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia 224 

Ocupacional, de concessão de prazo maior que os 60 dias subsequentes à vacância 225 

para o encaminhamento à Reitora da lista tríplice de docentes para a escolha do Vice-226 

Diretor da Unidade, com o exercício da Professora Tania Lucia Hiroschi como Vice-227 

Diretora com mandato pro tempore - A Sr.
a
 Presidente esclareceu que, com o triste 228 

falecimento da Professora Lygia Paccini Lustosa, no dia 17 de setembro de 2020, ficou 229 

vago o cargo de Vice-Diretor(a) da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia 230 

Ocupacional. Observou que, segundo o § 1
o
 do art. 44 do Estatuto da UFMG, em havendo 231 

vacância, a lista tríplice de docentes deve ser encaminhada à Reitora dentro dos sessenta 232 

dias subsequentes à vaga, o que, no caso, teria de ser feito até o dia 16 de novembro de 233 

2020. Observou ainda que, segundo o parágrafo único do art. 7
o
 do Decreto n

o
 1.916, de 23 234 

de maio de 1996, que regulamenta o processo de escolha dos dirigentes de instituições 235 
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federais de ensino superior, a designação pro tempore caberá ao Reitor, quando se tratar de 236 

Diretor ou Vice-Diretor de unidade universitária. Acrescentou que a Professora Tania 237 

Lucia Hiroschi, como Decana da Congregação da Unidade, já está exercendo a Vice-238 

Diretoria da Unidade, em caráter pro tempore, conforme dispõe o parágrafo único do art. 239 

46 do Estatuto da UFMG. A seguir, a Sr.
a
 Presidente informou que foram distribuídos aos 240 

Conselheiros o Ofício n
o
 768/2020 do Gabinete da Reitora (ANEXO D), que encaminha a 241 

matéria para deliberação do Conselho Universitário, e o Ofício n
o
 8/2020 (ANEXO E) do 242 

Diretor da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional, Professor 243 

Gustavo Pereira Côrtes, que solicita que seja superior a sessenta dias o período de 244 

exercício, em caráter pro tempore, da Professora Tânia Lucia Hirochi, como Vice-Diretora 245 

da Unidade, de forma que o processo de escolha da nova Vice-Diretora ou do novo Vice-246 

Diretor possa coincidir com o período do processo eleitoral para escolha do próximo 247 

Diretor, gestão 2021-2025, previsto para maio de 2021, uma vez que o mandato do 248 

Professor Gustavo Pereira Côrtes expira em 30 de setembro de 2021. A Sr.
a
 Presidente 249 

destacou que o Diretor, em seu ofício, pondera sobre a dificuldade de realizar, nesse 250 

período de pandemia, a consulta à comunidade para a elaboração da lista tríplice pela 251 

Congregação da Unidade. Observou que o Conselho Universitário já apreciou e aprovou 252 

solicitações de ampliação do citado prazo de sessenta dias, formuladas pela Faculdade de 253 

Filosofia e Ciências Humanas, em março de 2016, e pela Faculdade de Direito, em junho 254 

de 2018. Destacou que, embora a legislação defina a distinção dos processos de escolha de 255 

Diretor e de Vice-Diretor, os mandatos têm sido tradicionalmente coincidentes, mesmo que 256 

desvinculados, evitando-se dois processos distintos de consulta à comunidade e de 257 

elaboração de listas tríplices e favorecendo-se a convergência de interesses das Unidades. 258 

Destacou que, atualmente, não são coincidentes os mandatos dos dirigentes da Escola de 259 

Belas-Artes, bem como dos da Escola de Ciência da Informação. Em seguida, passou a 260 

palavra ao Professor Gustavo Pereira Côrtes, que reiterou a solicitação de ampliação do 261 

prazo e acrescentou que a Congregação da Unidade corrobora o apoio à indicação pro 262 

tempore da Professora Tania Lucia Hiroschi, Chefe do Departamento de Terapia 263 

Ocupacional e Decana da Congregação, e ao processo sucessório conjunto para a escolha 264 

do Diretor e do Vice-Diretor da Escola. A Sr.
a
 Presidente submeteu o assunto a discussão 265 

e, não havendo manifestações, com a concordância dos Conselheiros, colocou em votação 266 

o pedido de extensão do prazo. Houve aprovação unânime. 3 Recomposição do Conselho 267 

Curador da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, Administrativas e 268 

Contábeis De Minas Gerais (IPEAD) - A Sr.
a
 Presidente observou que, segundo o art. 14 269 

do Estatuto da Fundação IPEAD, cabe ao Conselho Universitário indicar quatro membros 270 

para integrar o Conselho Curador da Entidade, um dos quais oriundo de entidade científica, 271 

empresarial ou profissional, sem vinculação com a UFMG, para mandato de quatro anos, 272 

permitida uma recondução. Esclareceu que está vaga a representação do membro externo, 273 

uma vez que a Senhora Mônica de Matos Vieira, do Banco de Desenvolvimento de Minas 274 
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Gerais (BDMG), pediu seu afastamento, em função de outras demandas de trabalho e 275 

pessoais. A seguir, informou que foi distribuído aos Conselheiros o Ofício do Gabinete da 276 

Reitora n
o
 794/2020 (ANEXO F), com a sugestão de indicação da Professora Maria Elisa 277 

Brandão Bernardes para integrar o Conselho Curador da Fundação IPEAD. Observou que 278 

foi disponibilizado a todos o link de acesso ao curriculum vitae da indicada, a qual tem 279 

experiência na área de Administração, com ênfase em Administração de Pequena Empresa, 280 

atuando principalmente no tema de Estratégia, Planejamento e Execução, e atualmente é 281 

professora e pesquisadora colaboradora do Mestrado Profissional da Fundação Dom 282 

Cabral. O Professor Frederico Gonzaga Jayme Júnior prestou informações sobre a 283 

formação acadêmica da Professora Maria Elisa Brandão Bernardes, ressaltou que se trata 284 

de profissional reconhecida na área e que muito contribuirá com a Fundação como membro 285 

do Conselho Curador da Entidade. A Sr.
a
 Presidente submeteu a discussão o assunto e, não 286 

havendo manifestações, com a anuência dos Conselheiros, colocou em votação a referida 287 

indicação, que foi aprovada por unanimidade. 4 Solicitação, da Congregação da Escola 288 

de Ciência da Informação, de exclusão de vagas do Curso de Graduação em 289 

Biblioteconomia - A Sr.
a
 Presidente solicitou a autorização dos Conselheiros para 290 

convidar a Pró-Reitora de Graduação, Professora Benigna Maria de Oliveira, para prestar 291 

esclarecimentos sobre o assunto, cujas discussões foram conduzidas no âmbito da Câmara 292 

de Graduação e da Comissão Própria de Avaliação (CPA). Não havendo objeções, a 293 

referida docente passou a participar da reunião. A Sr.
a
 Presidente observou que o Curso de 294 

Graduação em Biblioteconomia, modalidade presencial, oferta anualmente 122 vagas, 295 

sendo 82 no turno diurno (37 na parte da manhã, com entrada no primeiro período letivo, e 296 

45 na parte da tarde, com entrada no segundo período letivo) e 40 vagas no turno noturno 297 

(com entrada no primeiro período letivo). Esclareceu que a Congregação da Escola de 298 

Ciência da Informação (ECI) solicitou a redução de 45 vagas do turno diurno, ofertadas no 299 

período da tarde, passando de 122 para 77 o total da oferta. Informou que a referida 300 

solicitação foi apreciada pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE), na reunião 301 

de 10 de setembro de 2020, e aprovada por unanimidade, nos termos do Parecer da Câmara 302 

de Graduação n
o
 239/2018 e seus anexos e do Parecer da CPA. Acrescentou que o Parecer 303 

da CPA sugere que a referida redução seja implementada juntamente com a proposta de 304 

criação do curso a distância ou com outras propostas de criação de cursos de graduação na 305 

UFMG. Observou que o Conselho Universitário, na reunião realizada em 28 de maio de 306 

2020, aprovou a oferta de até 180 vagas do Curso de Bacharelado em Biblioteconomia no 307 

âmbito da Universidade Aberta do Brasil (UAB), em cinco polos de educação a distância 308 

de Minas Gerais, mas, em decorrência da pandemia da COVID-19, houve necessidade de 309 

reprogramar sua implementação para 2021 ou 2022. A Sr.
a
 Presidente informou que foi 310 

disponibilizada aos Conselheiros a mesma documentação apresentada aos membros do 311 

CEPE para a reunião de 10 de setembro de 2020: a) Ofício n
o
 653/2020 do Gabinete da 312 

Reitora (ANEXO G); b) Ofício n
o
 78/2020 da Pró-Reitoria de Graduação (ANEXO H); 313 
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c) Exposição de Motivos sobre a matéria (ANEXO I); d) Parecer n
o
 239/2018 da Câmara 314 

de Graduação, aprovado em 26 de novembro de 2019 (ANEXO J); e) o Parecer da 315 

Comissão Própria de Avaliação (CPA) da UFMG (ANEXO K); f) o Parecer n
o
 361/2018 316 

da CPPD (ANEXO L), o qual registra o cálculo da Carga Docente Semanal 317 

Média (CDSM) da Escola de Ciência da Informação. A seguir, passou a palavra à 318 

Professora Benigna Maria de Oliveira, que esclareceu que o pedido original da ECI era de 319 

transferir todas as vagas ofertadas no período vespertino, distribuindo-as entre o período da 320 

manhã e o turno noturno. Acrescentou que a Pró-Reitoria de Graduação promoveu estudos 321 

sobre o pedido e, após diálogo com a Direção da Unidade e a Coordenadora do Curso de 322 

Biblioteconomia, com concordância da CPA, a proposta foi alterada para a redução das 323 

vagas ofertadas no período da tarde do turno diurno. Esclareceu que os estudos apontaram 324 

que a alta evasão de estudantes e o baixo número de preenchimento das vagas 325 

remanescentes não estão consideravelmente correlacionados com aspectos pedagógicos. 326 

Pontuou algumas considerações do estudo, entre as quais citou: a) redução do quantitativo 327 

do número de candidatos interessados no Curso de Biblioteconomia, no período de 2015 a 328 

2019, em ambos os turnos (diurno e noturno); b) elevado índice de evasão, que se reflete 329 

em quantitativo expressivo de vagas remanescentes; c) baixo índice de retenção, tanto no 330 

turno diurno como no noturno; d) bom desempenho dos estudantes no decorrer do curso; 331 

e) percentual de aprovação em atividades superior a 84%, acima da média da UFMG; 332 

f) elevado número de candidatos que escolhem como segunda opção no Sistema de 333 

Seleção Unificada (Sisu) o Curso de Biblioteconomia; g) tempo adequado de 334 

integralização curricular dos estudantes; h) número significativo de solicitação de mudança 335 

do turno diurno para o noturno, provavelmente em função da necessidade de trabalho dos 336 

estudantes, uma vez que 80% apresenta renda familiar total de até 5 salários mínimos, 337 

enquanto que é de 57% a média na UFMG. Ressaltou que, embora a redução de vagas 338 

tenha consequências no cálculo da matriz orçamentária da UFMG, a alta taxa de evasão 339 

causa impacto significativo na referida matriz, uma vez que o peso do número de 340 

concluintes é mais do que 5 vezes maior do que o peso do número de ingressantes, e 341 

informou que alguns cursos possuem interesse em aliar sua oferta de vagas, o que poderá 342 

vir a compensar a redução do número das vagas do Curso de Biblioteconomia. A Sr.
a
 343 

Presidente observou que, embora, de acordo com o Estatuto da UFMG, caiba ao CEPE 344 

fixar o número de vagas dos cursos, a redução de vagas gera impacto no orçamento da 345 

Universidade, razão pela qual a matéria foi encaminhada ao Conselho Universitário, para 346 

análise e deliberação. A seguir, passou a palavra à Diretora da ECI, Professora Terezinha 347 

de Fátima Carvalho de Souza, que prestou esclarecimentos adicionais sobre a matéria. 348 

Após breves considerações, a Sr.ª Presidente, com a anuência dos Conselheiros, colocou 349 

em votação a proposta formulada pela Congregação da Escola de Ciência da Informação 350 

de redução de 45 vagas do turno diurno, ofertadas no período da tarde, passando de 122 351 

para 77 o total da oferta, nos termos do Parecer da Câmara de Graduação n
o
 239/2018 e 352 
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seus anexos e do Parecer da CPA. Observou que o Parecer da CPA sugere que a referida 353 

redução seja implementada juntamente com a proposta de criação do curso a distância ou 354 

com outras propostas de criação de cursos de graduação na UFMG, e ressaltou que o 355 

Conselho Universitário, na reunião realizada em 28 de maio de 2020, aprovou a oferta de 356 

até 180 vagas do Curso de Bacharelado em Biblioteconomia no âmbito da Universidade 357 

Aberta do Brasil (UAB), em cinco polos de educação a distância de Minas Gerais, mas, em 358 

decorrência da pandemia da COVID-19, houve necessidade de reprogramar sua 359 

implementação para 2021 ou 2022. Houve aprovação da proposta por unanimidade. A Sr.ª 360 

Presidente agradeceu a Professora Benigna Maria de Oliveira pela colaboração, que, em 361 

seguida, se retirou da reunião. 5 Proposta de criação dos Colegiados Especiais de 362 

Extensão (CENEX) nas Unidades Acadêmicas e nas Unidades Especiais da UFMG - 363 

quorum de deliberação: maioria absoluta dos membros - A Sr.ª Presidente solicitou a 364 

autorização dos Conselheiros para convidar a Pró-Reitora de Extensão, Professora Claudia 365 

Andréa Mayorga Borges, para participar da fase de discussão da matéria e prestar 366 

esclarecimentos, caso necessários. Havendo anuência dos Conselheiros, a referida docente 367 

passou a participar da reunião. A seguir, a Sr.ª Presidente observou que compete ao 368 

Conselho Universitário criar Colegiados Especiais, por proposição do CEPE, competências 369 

definidas respectivamente no inciso III do art. 13 e no inciso III do art. 17 do Estatuto da 370 

UFMG. Informou que o CEPE, na reunião realizada em 19 de setembro de 2019, aprovou, 371 

por maioria absoluta de votos, a proposta de criação dos Colegiados Especiais de 372 

Extensão (CENEX) nas Unidades Acadêmicas e nas Especiais da UFMG. Em seguida, 373 

após informar que foi distribuído aos Conselheiros o Parecer n
o
 05/2020 da Comissão de 374 

Legislação (ANEXO M), passou a palavra à Relatora da matéria, Professora Zélia Inês 375 

Portela Lobato, que apresentou o assunto aos Conselheiros. A seguir, a Sr.ª Presidente 376 

passou a palavra à Professora Claudia Andréa Mayorga Borges, que, após ressaltar a 377 

qualidade do minucioso Parecer da Comissão de Legislação, destacou que a proposta foi 378 

elaborada com a participação dos Centros de Extensão (CENEX), os quais, embora não 379 

estejam previstos na estrutura organizacional da UFMG, têm um importante papel na 380 

história da construção da extensão universitária. Ressaltou que sua institucionalização 381 

como órgãos colegiados de gestão acadêmica fortalecerá a política de extensão da 382 

Universidade. A Sr.ª Presidente submeteu o assunto a discussão. Houve considerações 383 

favoráveis à mudança da denominação “Colegiados Especiais”, com base no entendimento 384 

de que criá-los nas vinte Unidades Acadêmicas e nas duas Unidades Especiais da UFMG 385 

descaracterizaria o caráter excepcional de um Colegiado Especial. Foram cogitadas as 386 

seguintes possibilidades: a) manter a atual denominação “Centros de Extensão (CENEX)”, 387 

com base no inciso III do art. 13 do Estatuto da UFMG, o qual dispõe que compete ao 388 

Conselho Universitário criar “outros órgãos da Universidade”, como no caso do Instituto 389 

de Estudos Avançados Transdisciplinares (IEAT); b) alterar a denominação para 390 

“Colegiados de Extensão”, por refletir mais adequadamente a dimensão acadêmica dos 391 
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CENEX, por garantir sua equivalência jurídica e hierárquica com os demais Colegiados de 392 

Curso da Universidade e por estar em consonância ao disposto no § 3
o
 do art. 38 do 393 

Estatuto da UFMG, o qual estabelece que as Unidades Acadêmicas não poderão ter níveis 394 

hierárquicos de organização inferiores aos Departamentos ou às formas de organização de 395 

hierarquia a eles equivalentes. Não havendo outras manifestações, a Sr.ª Presidente 396 

agradeceu a Professora Claudia Andréa Mayorga Borges, pela colaboração, a qual, em 397 

seguida, se retirou da reunião, após agradecer pelo convite para participar. Em seguida, a 398 

Sr.ª Presidente, com a anuência dos Conselheiros, submeteu a votação o Parecer 399 

n
o
 05/2020 da Comissão de Legislação, que conclui favoravelmente à aprovação da 400 

proposta de criação dos Colegiados Especiais de Extensão, conforme quadro anexo ao 401 

citado Parecer; pela orientação de que sejam adequados, conforme apontado também em 402 

quadros anexos, os anteprojetos de Resolução a serem apreciados pelo CEPE que: 403 

a) regulamenta a composição e as competências dos Colegiados Especiais de Extensão 404 

nas Unidades Acadêmicas e nas Unidades Especiais da UFMG e b) regulamenta as 405 

atividades de extensão na UFMG. A Sr.ª Presidente ressaltou que a decisão exige a maioria 406 

absoluta de votos dos membros do Conselho Universitário, correspondente hoje a vinte e 407 

sete votos, e esclareceu que a votação do Parecer implica também a votação em bloco das 408 

três propostas de Resoluções anexas ao Parecer, sem prejuízo de apresentação de 409 

destaques, os quais serão discutidos e votados separadamente. Processada a votação, houve 410 

aprovação unânime dos Conselheiros, tendo sido apurados quarenta e oito votos a favor. A 411 

seguir, a Sr.ª Presidente solicitou a apresentação de destaques ao anteprojeto de Resolução 412 

que cria os Colegiados Especiais de Extensão. Foi apresentado destaque de substituição, 413 

em todas as Resoluções, da denominação “Colegiados Especiais de Extensão” para 414 

“Centros de Extensão”. A Sr.ª Presidente colocou em votação o destaque, que foi 415 

aprovado, apurando-se trinta e cinco votos a favor. Foi gerada a Resolução Complementar 416 

n
o
 05/2020 (ANEXO N). A seguir, a Sr.ª Presidente solicitou a apresentação de destaques 417 

para a proposta de Resolução do CEPE, que regulamenta a composição e as competências, 418 

observando que, uma vez aprovada pelo Conselho Universitário a criação dos Centros de 419 

Extensão (CENEX) como órgãos colegiados, compete ao Conselho Universitário definir 420 

seu regulamento mediante Resolução. Não houve destaques à proposta de Resolução. Foi 421 

gerada a Resolução Complementar n
o
 06/2020 (ANEXO O). A Sr.ª Presidente, a seguir, 422 

consultou os Conselheiros quanto à apresentação de destaques para o anteprojeto de 423 

Resolução que regulamenta as atividades de extensão na UFMG, a ser encaminhado ao 424 

CEPE para deliberação final. Não houve destaques. A Sr.ª Presidente agradeceu a todos 425 

que contribuíram para a construção e para o aprimoramento da proposta, em especial à 426 

Relatora da matéria, Professora Zélia Inês Portela Lobato, e aos demais integrantes da 427 

Comissão de Legislação. A Professora Zélia Inês Portela Lobato solicitou registro de seus 428 

agradecimentos, pela colaboração e disponibilidade, à equipe da Secretaria dos Órgãos de 429 

Deliberação Superior e à Pró-Reitora Adjunta de Extensão, Professora Janice Henriques da 430 
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Silva Amaral. PALAVRA LIVRE - A Professora Márcia Almada prestou homenagem à 431 

Professora Bethania Reis Veloso, que se aposentou em 13 de outubro de 2020, e solicitou 432 

registro de que a docente foi fundamental para o desenvolvimento do Centro de 433 

Conservação e Restauração de Bens Culturais (CECOR), Órgão Complementar da Escola 434 

de Belas-Artes, do qual foi Diretora, para a implantação do Curso de Bacharelado em 435 

Conservação e Restauração de Bens Culturais Móveis e para a defesa do patrimônio de 436 

Minas Gerais. A Sr.ª Presidente corroborou a homenagem à Professora Bethânia Reis 437 

Veloso, observou que o Reitorado enviou-lhe cartão de agradecimentos à sua relevante 438 

contribuição com a UFMG e ressaltou sua importante atuação na liderança da Comissão 439 

Emergencial de Resgate, que atuou no Museu de História Natural e Jardim Botânico, nas 440 

medidas de recuperação do acervo atingido pelo incêndio das salas da Reserva Técnica 1, 441 

no dia 15 de junho de 2020. A Servidora Cristina Del Papa observou que no dia 19 de 442 

outubro teve início a 29
a
 Semana do Conhecimento e a 10

a
 Jornada de Produção do 443 

Conhecimento produzido pelos Servidores Técnico-Administrativos em Educação, com a 444 

apresentação de 27 trabalhos dos inscritos na 10
a
 Jornada de Produção do Conhecimento. 445 

A Sr.ª Presidente após observar que haverá recesso escolar de 7 a 30 de novembro, desejou 446 

bom descanso aos Conselheiros e informou que está cancelada a reunião do Colegiado 447 

agendada para 12 de novembro. Em seguida, agradeceu a presença de todos e encerrou a 448 

sessão, da qual eu, Consuelo Dourado Dupin, Coordenadora da Secretaria dos Órgãos de 449 

Deliberação Superior, lavrei a presente ata, que assino. 450 


