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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO, 
REALIZADA EM 22 DE JANEIRO DE 2021 

Aos vinte e dois dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, reuniu-3 
se 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 inicial da Magnífica Reitora, 6 
Professora Sandra Regina Goulart Almeida, que passou, em seguida, a Presidência do 7 
Colegiado ao Vice-Reitor, Professor Alessandro Fernandes Moreira, tendo participado os 8 
seguintes Conselheiros: Professores Maurício José Laguardia Campomori (Diretor) e 9 
Denise Morado Nascimento (representante), pela Escola de Arquitetura; Cristiano Gurgel 10 
Bickel (Diretor) e Márcia Almada (representante), pela Escola de Belas-Artes; Leonardo 11 
David Tuffi Santos (Diretor) e Theles de Oliveira Costa (representante), pelo Instituto de 12 
Ciências Agrárias; Carlos Augusto Rosa (Diretor) e Daniele Cristina de Aguiar 13 
(representante), pelo Instituto de Ciências Biológicas; Hugo Eduardo Araujo da Gama 14 
Cerqueira (Diretor) e Frederico Gonzaga Jayme Júnior (representante), pela Faculdade de 15 
Ciências Econômicas; Francisco Dutenhefner (Diretor), pelo Instituto de Ciências Exatas; 16 
Terezinha de Fátima Carvalho de Souza (Diretora) e Elisângela Cristina Aganette 17 
(representante), pela Escola de Ciência da Informação; Hermes Vilchez Guerrero (Diretor) 18 
e João Alberto de Almeida (representante), pela Faculdade de Direito; Daisy Moreira 19 
Cunha (Diretora) e Silvania Sousa do Nascimento (representante), pela Faculdade de 20 
Educação; Gustavo Pereira Côrtes (Diretor) e Ana Cláudia Porfírio Couto (representante), 21 
pela Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional; Sônia Maria Soares 22 
(Diretora) e Carla Aparecida Spagnol (representante), pela Escola de Enfermagem; Cícero 23 
Murta Diniz Starling (Diretor), pela Escola de Engenharia; Leiliane Coelho André 24 
(Diretora) e Valbert Nascimento Cardoso (representante), pela Faculdade de Farmácia; 25 
Bruno Pinheiro Wanderley Reis (Diretor) e Eduardo Viana Vargas (representante), pela 26 
Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas; Maria Giovana Parisi (Vice-Diretora) e Tiago 27 
Amâncio Novo (representante), pelo Instituto de Geociências; Graciela Inés Ravetti de 28 
Gómez (Diretora) e Ana Larissa Adorno Marciotto Oliveira (representante), pela 29 
Faculdade de Letras; Humberto José Alves (Diretor) e Denise Utsch Gonçalves 30 
(representante, nos termos do § 5o do art. 13 do Regimento Geral da UFMG), pela 31 
Faculdade de Medicina; Renato Tocantins Sampaio (Diretor) e Rogério Vasconcelos 32 
Barbosa (representante), pela Escola de Música; Allyson Nogueira Moreira (Diretor), pela 33 
Faculdade de Odontologia; Roberto Maurício Carvalho Guedes (Vice-Diretor) e Ronald 34 
Kennedy Luz (representante), pela Escola de Veterinária; Andréa Maria Silveira 35 
(Diretora), pelo Hospital das Clínicas; Guilherme Lourenço de Souza, pela representação 36 
do corpo docente da área de Humanidades; Élder Antônio Sousa e Paiva, pela 37 
representação do corpo docente da área de Ciências da Vida; Glaura Goulart Silva, pela 38 
representação do corpo docente da área de Ciências da Natureza; Servidores Cristina del 39 
Papa, Kayla Veruska Lopes da Silva, Kátia Lúcia Pacheco, Herivelton de Oliveira Ferraz, 40 
Rejani Aparecida de Andrade Silva e Helder de Castro Bernardes Barbosa, pela 41 
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representação do corpo técnico-administrativo em educação. Participaram da sessão, com a 42 
anuência do Plenário, como convidados, com direito a voz, mas não a voto, os 43 
Universitários Sávio Peres Loureiro, Gabriela Conegundes Carraro Arsênio, Renato 44 
Defelippe de Azevedo Maurício e Luiza Datas Cruz. Encontram-se vagas as dez 45 
representações do corpo discente. Justificou sua ausência à sessão a Conselheira Maria 46 
Elisa de Souza e Silva, tendo deixado de comparecer os Conselheiros e Ado Jório de 47 
Vasconcelos, Danilo Amaral, Márcio Fantini Miranda e Swraide Salgado Agripino. 48 
Havendo quorum regulamentar, a Sr.ª Presidente, após cumprimentar os Conselheiros e 49 
agradecer-lhes pelo comparecimento à reunião, declarou abertos os trabalhos. Em seguida, 50 
após observar que a atual gestão do Diretório Central dos Estudantes (DCE) ainda não 51 
apresentou ao Reitorado o registro civil em cartório da ata de sua posse, condição 52 
regimental obrigatória para a indicação de representantes estudantis para atuarem no 53 
Conselho Universitário, consultou os Conselheiros sobre a possibilidade de convidar os 54 
discentes indicados pela Entidade para participarem da presente reunião, com direito a voz, 55 
mas não a voto. Houve anuência unânime à participação dos Universitários nomeados no 56 
rol de presentes. A seguir, a Sr.ª Presidente esclareceu que a presente reunião foi 57 
convocada em regime de urgência e que o assunto da pauta deixou de ser mencionado na 58 
circular de convocação, considerando-se seu caráter reservado, por envolver a reputação de 59 
pessoas, servidores da UFMG. Observou que os procedimentos adotados estão em 60 
conformidade com os incisos III e IV do § 2o do art. 7o do Estatuto da UFMG e com os 61 
§§ 1o e 2o do art. 12 do Regimento Geral da UFMG. Solicitou a autorização dos 62 
Conselheiros para convidar a participar da sessão o Vice-Diretor da Faculdade de Direito 63 
no período de 24 de dezembro de 2014 a 20 de março de 2018, quando assumiu a Diretoria 64 
de Relações Internacionais da UFMG (DRI), Professor Aziz Tuffi Saliba, o qual, não 65 
havendo objeções, passou a participar da reunião. A Sr.ª Presidente ressaltou que a reunião 66 
tem caráter sigiloso, razão pela qual solicitou aos Conselheiros que não a transmitam, 67 
gravem ou divulguem até que o Conselho Universitário delibere sobre o encaminhamento 68 
do assunto. A seguir, orientou os Conselheiros sobre os recursos disponíveis na sala virtual 69 
do serviço Conferência Web da RNP. Nesse momento da sessão, a Professora Daisy 70 
Moreira Cunha manifestou seu pesar pelo falecimento, ocorrido na manhã de hoje, do 71 
Professor Michel Marie Le Ven, do Departamento de Ciência Política da Faculdade de 72 
Filosofia e Ciências Humanas. A Sr.ª Presidente manifestou seu sentimento de tristeza pela 73 
perda do Professor Michel Marie Le Ven e observou estar sendo providenciada a 74 
divulgação da notícia no Portal da UFMG com informações sobre seu legado deixado à 75 
academia e ao mundo do trabalho e dos movimentos sociais, assim como o envio de cartão 76 
de condolências da UFMG à família. Em seguida, a Sr.ª Presidente, após esclarecer que 77 
optou por não presidir a sessão por entender que o assunto em tela lhe afeta, passou a 78 
condução dos trabalhos ao Vice-Reitor, Professor Alessandro Fernandes Moreira. O Sr. 79 
Presidente solicitou aos Conselheiros autorização para a participação da Reitora da UFMG, 80 
Professora Sandra Regina Goulart Almeida, durante a sessão, não havendo qualquer 81 
objeção do Plenário. ORDEM DO DIA - Processo instaurado pela Controladoria Geral 82 
da União (CGU), por supostas irregularidades na execução do projeto do Memorial 83 
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da Anistia Política do Brasil, e respectiva decisão do Ministro da CGU - O Sr. 84 
Presidente, reportando-se à reunião do Conselho Universitário realizada em 25 de setembro 85 
de 2018, esclareceu que o Colegiado, naquela oportunidade, foi convocado para apreciar, 86 
como pauta única, em caráter reservado, aspectos relacionadas ao Relatório produzido pela 87 
Comissão instituída em 22 de dezembro de 2017 pelo Reitor Jaime Arturo Ramírez (gestão 88 
2014-2018), mediante a Portaria no 176, com a finalidade de esclarecer os fatos objeto da 89 
investigação apontados em documentos constantes no Processo no 45490-90 
73.2017.4.01.3800, e se reportar ao Conselho Universitário. Acrescentou que o referido 91 
processo objetivou proceder a investigações sigilosas, conduzidas no âmbito da Polícia 92 
Federal, relativas ao convênio entre a UFMG e o Ministério da Justiça para a implantação 93 
do Memorial da Anistia Política do Brasil. O Sr. Presidente observou que, por decisão do 94 
Conselho Universitário de 25 de setembro de 2018, o Vice-Reitor da UFMG recebeu a 95 
incumbência de declarar a nulidade, por vício formal de competência, do procedimento de 96 
investigação instaurado no âmbito da Universidade, em consonância com a disposição 97 
contida no art. 1o, inciso I, do Decreto no 3.669/2000, de 23 de novembro de 2000, pelo 98 
qual o Presidente da República delega competência exclusiva ao Ministro de Estado da 99 
Educação, vedada a subdelegação, para constituir comissão de sindicância ou de processo 100 
administrativo disciplinar, destinada a apurar irregularidades relativas a atos de 101 
dirigentes máximos de fundação ou de autarquia vinculadas ao Ministério da Educação, 102 
inclusive de outros servidores dessas entidades quando conexos com aqueles. Destacou 103 
que o Conselho Universitário, na mencionada sessão, deliberou ainda por ser dada ciência 104 
ao Ministro da Educação sobre a origem e o desenvolvimento do processo, bem como 105 
acessibilidade, no que tange à documentação dos trabalhos da Comissão, à Controladoria 106 
Geral da União (CGU), a qual instaurou processo administrativo disciplinar em desfavor 107 
da atual Reitora e de ex-dirigentes de três outras gestões da UFMG, como desdobramento 108 
da operação denominada “Esperança equilibrista”, deflagrada em 6 de dezembro de 2017 109 
pela Polícia Federal. Em seguida, o Sr. Presidente passou a palavra ao Diretor de Relações 110 
Internacionais da UFMG (DRI), Professor Aziz Tuffi Saliba, com a finalidade de proceder 111 
a breve histórico dos acontecimentos e prestar esclarecimentos jurídicos a respeito da 112 
matéria. O Professor Aziz Tuffi Saliba prestou, entre outras, as seguintes informações: a) a 113 
operação da Policia Federal denominada “Esperança Equilibrista”, realizada com intensa 114 
colaboração da CGU, foi instaurada no curso de um inquérito sigiloso, conduzido pela 115 
Polícia Federal, tendo sido os autos encaminhados ao Ministério Público Federal, que 116 
concluiu pelo arquivamento do processo. A seguir, procedeu à leitura de trecho do parecer 117 
exarado pela Procuradoria da República de Minas Gerais, datado de 17 de junho de 2020, 118 
relativo ao Inquérito policial no 21077-53.2017.4.01.3800 – SIGILOSO, cujo teor é o 119 
seguinte: (...) Assim sendo, diante da inexistência de elementos de informação suficientes 120 
ao início da ação penal e não se vislumbrando linha investigativa eficaz, para além dos 121 
meios de prova empregados, tendo em vista inclusive o tempo dos fatos, que remontam ao 122 
ano de 2009, outra solução não resta senão o arquivamento. (...); b) o Inquérito Civil, 123 
promovido no âmbito do Ministério Público Federal, por provocação do Tribunal de 124 
Contas da União (TCU), igualmente analisou os mesmos fatos, sob a ótica de eventual 125 
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prática de ato de improbidade administrativa, culminando na decisão de seu arquivamento. 126 
O Professor Aziz Tuffi Saliba procedeu à leitura dos seguintes trechos do Parecer emitido 127 
pela Procuradoria da República de Minas Gerais, datado de 17 de junho de 2020, relativo 128 
ao Inquérito Civil no 1.22.000.000415/2015-55: (...) Por fim, passados mais de 5 (cinco) 129 
anos de investigação, é patente a ausência de fundamento para propositura de qualquer 130 
medida judicial ou mesmo continuidade das investigações por ausência de linha 131 
investigativa idônea (...). (...) Além de não haver provas de eventual ato de improbidade 132 
nas suas três formas de expressão, no aspecto objetivo, igualmente faltam provas do 133 
elemento subjetivo imprescindível à caracterização do ato de improbidade administrativa, 134 
nos termos da Lei no 8.429/92 e da jurisprudência do STJ; c) a Nota Técnica 135 
no 168/2020/CGUNE/CRG, que dispõe sobre “aplicabilidade da delegação de competência 136 
estabelecida no Decreto no 3.669, de 23 de novembro de 2000”, conclui que competem 137 
exclusivamente ao Ministro da Educação o conhecimento de eventuais irregularidades 138 
administrativas, a instauração de processos administrativos disciplinares, o julgamento e a 139 
eventual aplicação de penalidade; d) a UFMG, em defesa jurídica no processo 140 
administrativo disciplinar instaurado no âmbito da CGU, formulou pedido para a 141 
suspensão da apuração, a qual prosseguiu e culminou com a aplicação de penalidade à 142 
Reitora da UFMG, decisão registrada em Portaria, publicada em edição extra do Diário 143 
Oficial da União (DOU), às 21 horas do dia 21 de janeiro de 2021. e) o Presidente em 144 
exercício do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Ministro Jorge Mussi, ainda no mesmo 145 
dia, em sede de Mandado de Segurança, considerando a presença dos requisitos fumus boni 146 
iuris (fumaça do bom direito) e periculum in mora (perigo da demora), concedeu liminar 147 
para a suspensão da penalidade aplicada à Reitora da UFMG pelo Ministro da CGU. 148 
Seguiram-se manifestações de Conselheiros de apoio e irrestrita solidariedade à Reitora, 149 
Professora Sandra Regina Goulart Almeida, servidora pública federal detentora de 150 
reputação ilibada, bem como aos dirigentes da UFMG de gestões anteriores e demais 151 
servidores envolvidos no processo. A seguir, após obter a anuência do Plenário, o Sr. 152 
Presidente aprovou nota do Conselho Universitário a ser elaborada, considerando os 153 
principais aspectos abordados pelos Conselheiros durante as manifestações, entre os quais: 154 
a) as garantias do devido processo legal, com a devida observância da regra de 155 
competência para a realização de sindicâncias e processos administrativos disciplinares em 156 
desfavor de Reitores e Vice-Reitores; b) a defesa da autonomia universitária, consagrada 157 
no art. 207 da Constituição Federal; c) a proteção dos valores éticos e democráticos, bem 158 
como o compromisso da UFMG com a ciência e com a vida, em evidência na atual 159 
conjuntura de pandemia COVID-19 no país; d) a UFMG como um patrimônio do Brasil e 160 
do povo, sendo plural, diversa e resiliente. Houve aprovação unânime do Plenário, tendo 161 
sido gerada a Nota à Comunidade (ANEXO A), disponibilizada no Portal da UFMG, cujo 162 
teor é o seguinte: Nota à Comunidade da UFMG - O Conselho Universitário da 163 
Universidade Federal de Minas Gerais, reunido em sessão extraordinária, em 22 de 164 
janeiro, vem expressar a sua mais profunda indignação com a persecução a sua Reitora, 165 
Profa. Sandra Regina Goulart Almeida, e a outros ex-dirigentes. Este Conselho manifesta 166 
a sua irrestrita solidariedade à Reitora, considerando que o mais recente episódio vem na 167 
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esteira de outros lamentáveis acontecimentos, que desde o ano de 2017, têm atingido a 168 
UFMG e outras universidades federais brasileiras. A sanção que ora se pretendeu impor à 169 
Reitora da UFMG, por caminhos jurídicos questionáveis, é decorrente de imputações que 170 
foram devida e incansavelmente rechaçadas. No caso, além da ausência de fundamentos 171 
objetivos para sancionar, causa perplexidade que tenham sido ignoradas, pela autoridade 172 
sancionadora, garantias do devido processo legal, tais como a regra de competência para 173 
realizar sindicâncias ou processos administrativos quanto a atos de reitor ou vice-reitor 174 
de universidade federal. Chama a atenção que o processamento adotado tenha 175 
contrariado até mesmo nota técnica da própria CGU. O descabido ato que se busca impor 176 
à Reitora da UFMG, por órgão incompetente e com violação do devido processo 177 
administrativo, mais do que flagrante ilegalidade, configura atentado ao edifício do 178 
Estado Democrático de Direito. Na defesa da autonomia universitária, não podemos 179 
admitir, que um agente do Estado, qualquer que seja a sua posição e estatuto funcional, 180 
lance mão de artifícios punitivos, à revelia da ordem constitucional. Tentativas dessa 181 
natureza expõem toda a sociedade brasileira ao gravíssimo risco de ingresso no nefasto 182 
terreno da tirania política. De modo coeso, reiteramos os termos da Nota deste Conselho, 183 
emitida em 7 de dezembro de 2017 e ressaltamos a defesa intransigente dos valores éticos 184 
e democráticos que nos orientam e o compromisso com os propósitos desta Instituição, 185 
com o conhecimento, a ciência e a vida, como temos dado prova, cotidianamente, nesta 186 
conjuntura tão difícil para o País. É nosso dever cidadão, ademais, resistir às investidas 187 
sistemáticas contra a autonomia universitária e a integridade da ordem republicana. A 188 
UFMG não será agrilhoada, pois é um patrimônio do Brasil. Como nosso povo, a UFMG 189 
é plural, diversa e resiliente. A Reitora da UFMG, Professora Sandra Regina Goulart 190 
Almeida, solicitou registro de seus agradecimentos, não apenas de forma institucional, mas 191 
também de uma forma muito carinhosa, aos Professores Aziz Tuffi Saliba, Fernando 192 
Gonzaga Jayme e Felipe Martins Pinto, docentes da Faculdade de Direito, os quais 193 
prontamente se empenharam na construção do documento jurídico, em sede de Mandado 194 
de Segurança, defendendo a suspensão da aplicação da penalidade aplicada pelo Ministro 195 
da CGU, documento que resultou na concessão da liminar pelo Superior Tribunal de 196 
Justiça. A seguir, após externar seus agradecimentos às manifestações de apoio e de 197 
irrestrita solidariedade dos Conselheiros durante a sessão, declarou-se serena e confortada 198 
pela acolhida dos conselheiros e da comunidade universitária, mas indignada, como 199 
requer o momento, pelo desrespeito à nossa UFMG, e altiva como demanda a nossa 200 
instituição, que jamais se curvou ao arbítrio e à injustiça. A seguir, acrescentou que, em 201 
memória daqueles que foram tratados igualmente de forma arbitrária na história da nossa 202 
Instituição, eu, como autoridade máxima da nossa UFMG, escolhida pela comunidade 203 
para servir a ela, ao Estado e à sociedade, repetindo as palavras de Darcy Ribeiro, que 204 
tanto me inspira nos momentos mais difíceis, não vou me resignar. Seguirei minha luta por 205 
uma universidade pública que defende a liberdade, a democracia e o Estado de Direito. 206 
Encontram-se anexadas à presente ata manifestações de solidariedade à Reitora e a ex-207 
dirigentes da UFMG, bem como à comunidade universitária da UFMG: a) Manifesto dos 208 
Ex-Reitores da UFMG (Reitor José Henrique Santos - Gestão 1982-1986; Reitora Vanessa 209 
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Guimarães Pinto - Gestão 1990-1994; Reitor Francisco César de Sá Barreto - Gestão 1998-210 
2002; Reitora Ana Lúcia Almeida Gazzola - Gestão 2002-2006; Reitor Ronaldo Tadêu 211 
Pena - Gestão 2006-2010; Reitor Clélio Campolina Diniz - Gestão 2010-2014) (ANEXO 212 
B); b) Nota de Solidariedade à Reitora da UFMG Sandra Regina Goulart Almeida - 213 
Associação de Pós-Graduandos da UFMG; Sindicato dos Professores (APUBHUFMG+); 214 
Diretório Central dos Estudantes da UFMG (DCE UFMG); Sindicato dos Trabalhadores 215 
nas Instituições de Ensino (UFMG - CEFET-MG - UFVJM - IFMG) - 216 
SINDIFES/FASUBRA/CUT (ANEXO C); c) Manifestação da ANDIFES de apoio à 217 
reitora, ex-dirigentes e comunidade da UFMG - Associação Nacional dos Dirigentes das 218 
Instituições Federais de Ensino Superior (ANDIFES) (ANEXO D); d) Manifestação de 219 
solidariedade à reitora e ex-dirigentes da UFMG - Fórum das Instituições Públicas de 220 
Ensino Superior de Minas Gerais (FORIPES-MG) (ANEXO E); e) Manifestação Pública 221 
de Apoio e Solidariedade à UFMG - representantes de instituições e movimentos em 222 
defesa da Ciência, Tecnologia e das instituições de pesquisa em Minas Gerais - Sociedade 223 
Brasileira para o Progresso da Ciência Regional Minas Gerais / Ciência, Tecnologia e 224 
Sociedade em Movimento MG / Inteligência Coletiva Minas Gerais (ANEXO F); 225 
f) Pronunciamiento AUGM - Incondicional respaldo a la Universidade Federal de Minas 226 
Gerais y a su Rectora Sandra Regina Goulart Almeida - Asociación de Universidades 227 
Grupo Montevideo (AUGM) (ANEXO G); g) Manifestação Pública de Apoio e 228 
Solidariedade à reitora da UFMG, Sandra Regina Goulart - Deputada e Deputados 229 
Estaduais membros da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia 230 
Legislativa de Minas Gerais (ALMG) (ANEXO H); h) Manifestação de apoio do 231 
FORPROEX - Fórum de Pró-Reitores/as de Extensão das Instituições Públicas de 232 
Educação Superior Brasileiras (FORPROEX) (ANEXO I); i) La Contua se solidariza con 233 
la Universidad Federal de Minas Gerais-Brasil - Confederación de los Trabajadores y 234 
Trabajadoras de las Universidades de las Américas (CONTUA) (ANEXO J); j) Oficina de 235 
Seguimiento del Plan de Acción de la CRES 2018 - membros do Conselho de 236 
Administração do Escritório de Acompanhamento do Plano de Ação da CRES 2018 237 
(Terceira Conferência Regional de Educação Superior para a América Latina e o Caribe) 238 
(ANEXO K); k) Pronunciamento sobre a situação da UFMG - membros da equipe de 239 
coordenação do KAIRÓS - Equipo para La Transformación Educativa y Social Sostenible 240 
(ANEXO L); l) Manifestação pública em apoio à Universidade Federal de Minas Gerais 241 
em suporte à gestão ética de recursos humanos - Sociedade Brasileira de Virologia (SBV) 242 
(ANEXO M); m) membros do Conselho Diretor/Científico do Centro de Tecnologia de 243 
Vacinas (CTVacinas) (ANEXO N); n) Nota à comunidade no 001/2021 - Moção de Apoio 244 
à Reitoria da UFMG - Congregação da Escola de Belas-Artes da UFMG (ANEXO O); 245 
o) Moção de apoio à Reitora da UFMG Professora Sandra Regina Goulart Almeida - 246 
Congregação da Faculdade de Farmácia da UFMG (ANEXO P); p) Nota da Comissão 247 
Permanente de Política para os Animais dos Campi em defesa da Professora Sandra Regina 248 
Goulart Almeida, Magnífica Reitora da UFMG - Comissão Permanente de Política para os 249 
Animais dos Campi (ANEXO Q); q) Contra o arbítrio e em apoio à Professora Sandra 250 
Regina Goulart, Reitora da UFMG - Seção Sindical dos docentes do Centro Federal de 251 
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Educação Tecnológica de Minas Gerais (SINDCEFET-MG /ANDES-SN) (ANEXO R); 252 
r) Endosso à nota emitida pelo Conselho Universitário em 22 de janeiro de 2021 em 253 
solidariedade à Reitora Sandra Regina Goulart Almeida e a ex-dirigentes da UFMG - 254 
Congregação do Instituto de Ciências Exatas da UFMG (ANEXO S); s) OAP apoia Reitora 255 
da UFMG - Organização dos Aposentados e Pensionistas da Universidade Federal de 256 
Minas Gerais (OAP) (ANEXO T). Não havendo outras manifestações, o Vice-Reitor, no 257 
exercício da Presidência do Colegiado, Professor Alessandro Fernandes Moreira, 258 
agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão, da qual eu, Consuelo Dourado Dupin, 259 
Coordenadora da Secretaria dos Órgãos de Deliberação Superior, lavrei a presente ata, que 260 
assino. 261 


