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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO 

REALIZADA EM 17 DE JUNHO DE 2021 

Aos dezessete dias do mês de junho de dois mil e vinte e um, 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 da sessão 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; Adolfo Enrique Cifuentes Porras (Vice-Diretor) e Magali Melleu Sehn 10 

(representante suplente), pela Escola de Belas-Artes; Leonardo David Tuffi Santos 11 

(Diretor) e Theles de Oliveira Costa (representante), pelo Instituto de Ciências Agrárias; 12 

Carlos Augusto Rosa (Diretor) e Daniele Cristina de Aguiar (representante), pelo Instituto 13 

de Ciências Biológicas; Hugo Eduardo Araujo da Gama Cerqueira (Diretor) e Frederico 14 

Gonzaga Jayme Júnior (representante), pela Faculdade de Ciências Econômicas; Francisco 15 

Dutenhefner (Diretor) e Marcos Oliveira Prates (representante), pelo Instituto de Ciências 16 

Exatas; Terezinha de Fátima Carvalho de Souza (Diretora) e Elisângela Cristina Aganette 17 

(representante), pela Escola de Ciência da Informação; João Alberto de Almeida 18 

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

Sousa do Nascimento (representante), pela Faculdade de Educação; Gustavo Pereira Côrtes 20 

(Diretor) e Ana Cláudia Porfírio Couto (representante), pela Escola de Educação Física, 21 

Fisioterapia e Terapia Ocupacional; Sônia Maria Soares (Diretora) e Carla Aparecida 22 

Spagnol (representante), pela Escola de Enfermagem; Luiz Machado (Vice-Diretor), pela 23 

Escola de Engenharia; Leiliane Coelho André (Diretora) e Valbert Nascimento Cardoso 24 

(representante), pela Faculdade de Farmácia; Bruno Pinheiro Wanderley Reis (Diretor) e 25 

Miriam Hermeto de Sá Motta (representante), pela Faculdade de Filosofia e Ciências 26 

Humanas; Vilma Lúcia Macagnan Carvalho (Diretora) e Tiago Amâncio Novo 27 

(representante), pelo Instituto de Geociências; Sueli Maria Coelho (Diretora pro tempore), 28 

pela Faculdade de Letras; Humberto José Alves (Diretor) e Maria do Carmo Barros de 29 

Melo (representante), pela Faculdade de Medicina; Renato Tocantins Sampaio (Diretor) e 30 

Rogério Vasconcelos Barbosa (representante), pela Escola de Música; Denise Vieira 31 

Travassos (Vice-Diretora) e Maria Elisa de Souza e Silva (representante), pela Faculdade 32 

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

(representante), pela Escola de Veterinária; Alexandre Rodrigues Ferreira (Vice-Diretor), 34 

pelo Hospital das Clínicas; Márcio Fantini Miranda (Diretor), pela Escola de Educação 35 

Básica e Profissional; Élder Antônio Sousa e Paiva, pela representação do corpo docente 36 

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

área de Ciências da Natureza; Guilherme Lourenço de Souza, pela representação do corpo 38 

docente da área de Humanidades; Servidores Cristina del Papa, Kayla Veruska Lopes da 39 

Silva, Kátia Lúcia Pacheco, Herivelton de Oliveira Ferraz, Rejani Aparecida de Andrade 40 

Silva, Swraide Salgado Agripino e Helder de Castro Bernardes Barbosa, pela 41 
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representação do corpo técnico-administrativo em educação. Encontram-se vagas as dez 42 

representações do corpo discente e a representação da Escola de Engenharia. Justificou a 43 

ausência a Professora Ana Larissa Adorno Marciotto Oliveira, deixando também de 44 

comparecer o Professor Hermes Vilchez Guerrero. Participaram da sessão, com a anuência 45 

do Plenário, como convidados, com direito a voz, mas não a voto, os Universitários Sávio 46 

Peres Rego Loureiro, Thomás Aguiar Carrieri, Caique Belchior Henrique e Mariana 47 

Malloy Mota de Oliveira. Havendo quorum regulamentar, a Sr.ª Presidente cumprimentou 48 

os Conselheiros e declarou abertos os trabalhos. Em seguida, após observar que a atual 49 

gestão do Diretório Central dos Estudantes (DCE) ainda não apresentou ao Reitorado o 50 

registro civil em cartório da ata de sua posse, condição regimental obrigatória para a 51 

indicação de representantes estudantis para atuarem no Conselho Universitário, consultou 52 

os Conselheiros sobre a possibilidade de convidar os discentes indicados pela Entidade 53 

para participarem da presente reunião, com direito a voz, mas não a voto. Esclareceu que 54 

estão em curso os procedimentos necessários para a regulamentação do DCE. Houve 55 

aquiescência dos Conselheiros, passando a participar da reunião os Universitários 56 

nomeados no rol de presentes. A seguir, a Sr.ª Presidente orientou os Conselheiros sobre os 57 

recursos disponíveis na sala virtual do serviço Conferência Web da Rede Nacional de 58 

Pesquisa (RNP). EXPEDIENTE: Comunicações: a) A Congregação da Faculdade de 59 

Medicina, na reunião realizada em 31 de março de 2021, elegeu como representantes da 60 

Unidade no Conselho Universitário a Professora Maria do Carmo Barros de Melo (efetiva) 61 

e o Professor Geraldo Cunha Cury (suplente). b) Os Professores Cristiano Gurgel Bickel e 62 

Adolfo Enrique Cifuentes Porras foram novamente nomeados, a partir de 19 de abril de 63 

2021, para os cargos, respectivamente, de Diretor e de Vice-Diretor da Escola de Belas-64 

Artes. c) A Congregação do Instituto de Ciências Exatas, na reunião realizada em 26 de 65 

maio de 2021, indicou como representantes da Unidade no Conselho Universitário os 66 

Professores Marcos Oliveira Prates (efetivo) e Bernardo Nunes Borges Lima (suplente). A 67 

Sr.
a
 Presidente deu boas vindas aos novos Conselheiros. Atas: A Sr.

a
 Presidente informou 68 

que foram disponibilizadas aos Conselheiros as atas das reuniões do Colegiado realizadas 69 

em 25 de fevereiro e em 25 de março de 2021 e submeteu-as separadamente a discussão. 70 

Não havendo manifestações, colocou em votação cada um dos documentos, que foram 71 

aprovados, apurando-se cinco abstenções em ambas as votações. Informes - A Sr.
a
 72 

Presidente formulou convite a todos para participarem da cerimônia virtual de posse do 73 

Professor Eduardo Valadares da Silva, como Diretor da Escola de Ciência da 74 

Informação (ECI), e do Professor Jezulino Lúcio Mendes Braga, como Vice-Diretor, a 75 

realizar-se às 10 horas do dia 2 de julho. Informou ainda que a comunidade da Escola de 76 

Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional, em consulta realizada ontem, dia 16 77 

de junho, reelegeu os Professores Gustavo Pereira Côrtes e Tânia Lúcia Hirochi, Diretor e 78 

Vice-Diretora da Unidade, respectivamente, e parabenizou-os. O Professor Gustavo Pereira 79 

Côrtes agradeceu a todos pelo apoio e pela confiança. A Sr.
a
 Presidente informou que, nos 80 

dias 4 e 5 de junho, foram vacinados contra a Covid-19 a comunidade da UFMG de Belo 81 

Horizonte, que ainda não tinham recebido a vacina por grupo de faixa etária e por atuação 82 

na área da saúde: professores do quadro efetivo de pessoal, Substitutos, Visitantes e 83 
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Voluntários; servidores técnico-administrativos em educação e terceirizados que exercem 84 

funções análogas, bem como funcionários de empresas terceirizadas de vigilância, limpeza 85 

e portaria. Esclareceu que a UFMG encaminhou à Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), em 86 

um primeiro momento, o quantitativo de professores, servidores técnico-administrativos 87 

em educação, terceirizados e estudantes da Instituição e, em um segundo momento, seus 88 

respectivos nomes, apenas com o propósito de cadastro, para fim de registro e eventual 89 

auditoria. Destacou que, esta semana, a PBH incluiu, no grupo de vacinação, os pós-90 

doutorandos em estágio docente, por seu vínculo à Instituição ser análogo a um contrato de 91 

professor temporário. Comunicou que foi iniciada hoje a vacinação dos professores que 92 

atuam no Campus da UFMG em Montes Claros e que, após intermediação da Universidade 93 

junto à Prefeitura de Montes Claros, recebeu, pela manhã, a informação de que foi 94 

aprovada a inclusão dos trabalhadores da educação em contexto amplo, contemplando, 95 

portanto, todos os servidores e funcionários terceirizados. Destacou que o processo de 96 

vacinação está a cargo das respectivas prefeituras, atuando a UFMG apenas na 97 

interlocução com as autoridades municipais. Ressaltou sua satisfação de os trabalhadores 98 

da UFMG terem sido contemplados com a vacina, cujo quantitativo tem sido escasso, e 99 

declarou desejo de que, em breve, os estudantes e toda a população estejam vacinados. Em 100 

seguida, a Sr.
a
 Presidente prestou informações a respeito da situação do orçamento da 101 

UFMG para 2021, apresentando, mediante projeção em tela, quadro com evolução 102 

histórica, que registra: a) os valores da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2019 a 2021, 103 

apontando a diminuição de 3,22% do orçamento da UFMG de 2019 para 2020; b) os 104 

valores iniciais do orçamento para 2021, previstos em agosto de 2020 no Projeto de Lei 105 

Orçamentária Anual (PLOA), que apresentava corte de 18,32% e, após gestões das 106 

Universidades, foi reduzido para 16,50%; c) os valores do PLOA aprovados pelo 107 

Congresso Nacional e encaminhado para sanção presidencial, que apresentava corte, para a 108 

UFMG e todas as universidades, de 18,88%; d) a sanção da LOA, pelo Presidente da 109 

República, em 22 de abril de 2021, com vetos, que reduziu em R$ 1,1 bilhão o orçamento 110 

do Ministério da Educação (MEC), com consequente corte nas verbas destinadas às 111 

universidades e aos institutos federais, incidindo, sobretudo, nos recursos da rubrica de 112 

capital. A Sr.
a
 Presidente destacou que o corte realizado via vetos presidenciais foi, pela 113 

primeira vez, feito de forma não linear sobre as instituições, desconhecendo-se os critérios 114 

utilizados para percentuais de cortes distintos, e ressaltou que a UFMG passou do corte de 115 

17,51% para 26,72%, em relação a 2020, diferença que corresponde a mais de R$ 50 116 

milhões. Neste sentido, considerando o veto, destacou que a UFMG conta, em 2021, com 117 

R$ 157,72 milhões de recursos discricionários do Tesouro, o que representa diminuição de 118 

R$ 50,57 milhões. Acrescentou que, somado ao veto e ao citado remanejamento de rubrica, 119 

houve bloqueio, efetuado pelo Ministério da Economia, de 13,8% sobre o veto, da ordem 120 

de R$ 1,1 bilhão, linear para todas as universidades, totalizando R$ 2,7 bilhões de bloqueio 121 

no orçamento do MEC. Esclareceu que o veto presidencial na LOA só pode ser desfeito 122 

por meio de Projeto de Lei do Congresso Nacional (PLN) e destacou que o veto, somado 123 

ao bloqueio, poderá resultar em redução de até 36,5% dos recursos discricionários 124 

destinados à UFMG para 2021, em comparação com 2020. Observou que foram 125 
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bloqueados R$ 25 milhões do orçamento da UFMG, recursos que podem ser liberados ao 126 

longo ano, e informou que ontem foi divulgada notícia de que houve desbloqueio de 42% 127 

dos 13,8%, o que, no caso da UFMG, equivale à liberação de R$ 10,7 milhões. A Sr.
a
 128 

Presidente informou ainda que, em função do teto dos gastos, a UFMG teve limitação de 129 

recursos próprios agravando sua situação orçamentária, uma vez que diz respeito a valores 130 

arrecadados mediante parcerias com setores públicos, como Ministérios e Secretarias 131 

Estadual e Municipal de Saúde e de Educação, e outras parcerias com iniciativas privadas. 132 

Observou que os recursos próprios estão limitados, em 2021, a R$ 27,5 milhões, o que 133 

representa cerca de 50% de corte em relação a 2019. Destacou o esforço que vem sendo 134 

empreendido pelos dirigentes das Universidades, pela Associação Nacional dos Dirigentes 135 

das Instituições Federais de Ensino Superior (ANDIFES), a qual tem feito articulações 136 

com o Ministério da Economia para tentar o desbloqueio e a recomposição do orçamento 137 

via PLN, bem como pelo Fórum das Instituições Públicas de Ensino Superior do Estado de 138 

Minas Gerais (FORIPES), que emitiu nota oficial mediante a qual conclama o apoio dos 139 

parlamentares contra os cortes e bloqueios no orçamento das instituições federais de ensino 140 

superior e tecnológico de Minas Gerais. Informou que participou de reunião no MEC, em 141 

que foram apresentados e discutidos os dados relacionados ao orçamento de 2021, tendo se 142 

reunido também com o Presidente do Congresso Nacional, Senador Rodrigo Pacheco, ao 143 

qual explicou toda a situação ora exposta e solicitou um PLN com vistas a recompor e 144 

suplementar o orçamento das universidades. Em relação ao Plano Nacional de Assistência 145 

Estudantil (PNAES), informou que este ano houve corte de R$ 7 milhões sobre R$ 35 146 

milhões, mas destacou que a UFMG reservou verba para recompor integralmente o 147 

montante, além de alocar R$ 6 milhões adicionais em 2020 para apoios variados no âmbito 148 

da inclusão digital. Observou que as informações sobre o PNAES também foram 149 

repassadas ao MEC, aos deputados mineiros e ao Senador Rodrigo Pacheco. Salientou a 150 

função imprescindível, para a sociedade, das universidades federais, as quais estão 151 

desempenhando papel decisivo no combate à pandemia da Covid-19 e que, apesar das 152 

adversidades e dificuldades orçamentárias, mantêm-se como instituições de excelência, 153 

como a UFMG, que sempre esteve, segundo a avaliação do Instituto Nacional de Estudos e 154 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), entre as mais bem avaliadas entre as 155 

Instituições Federais de Ensino Superior, tendo, este ano, pela primeira vez, alcançado a 156 

liderança, conforme resultado divulgado em 23 de abril de 2021. Esclareceu que a emenda 157 

parlamentar da bancada mineira é anual, sendo tradicionalmente destinada às universidades 158 

mineiras, usualmente em verba de capital, diferentemente de emenda individual, 159 

apresentada por parlamentar e liberada pela Casa Civil. Finalizando sua exposição, 160 

salientou o esforço de todos por mais verbas para as universidades, destacando que a 161 

UFMG, desde 2018, tem iniciado o ano fiscal sem déficit anteriores, diferentemente de 162 

outras instituições. e) A UFMG recebeu diploma de distinção por boas práticas de 163 

cooperação com governos, conferido, no dia 16 de junho de 2021, pela Associação das 164 

Universidades do Grupo Montevidéu (AUGM), tendo sido agraciada em três categorias: 165 

“Gestão cultural”, em razão do Festival de Inverno, “Gestão e planejamento urbano”, 166 

graças à contribuição da Universidade para o desenvolvimento integrado da Região 167 
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Metropolitana de Belo Horizonte e das demais cidades em que a Universidade atua, e 168 

“Inclusão social”, pela realização de iniciativas de informação, inclusão e solidariedade em 169 

rede nessas cidades. A diplomação ocorreu durante evento virtual de celebração do 10
o
 170 

aniversário do Observatório de Cooperação Cidade-Universidade (OCC-U) da AUGM – 171 

que, por sua vez, comemora 30 anos de fundação – e dos 25 anos da Mercocidades, rede de 172 

governos locais da América do Sul que é referência nos processos de integração regional. 173 

A Sr.
a
 Presidente ressaltou a satisfação da UFMG pelo recebimento de vários prêmios em 174 

reconhecimento de suas ações diante de um contexto mundial tão difícil. f) Serão 175 

realizadas, no dia 9 de julho de 2021, eleições para a recomposição de vagas de servidores 176 

docentes de vários órgãos colegiados da Universidade, entre os quais o Conselho 177 

Universitário. Deverão ser eleitas duas representações do corpo docente, sendo uma da 178 

Área de Ciências da Vida e a outra da Área de Ciências da Natureza (Edital CEC 179 

n
o
 01/2021), tendo sido o período de inscrição de chapas dilatado, de 7 a 11 para 7 a 18 de 180 

junho. g) Serão também realizadas, no dia 16 de julho de 2021, eleições para a 181 

recomposição de vagas de servidores técnico-administrativos em educação em diversos 182 

órgãos colegiados da Universidade, entre os quais o Conselho Universitário (Edital CEC 183 

n
o
 02/2021). Deverão ser eleitos cinco representantes do corpo técnico-administrativo em 184 

educação, tendo sido dilatado o período de inscrição de chapas, de 14 a 18 para 14 a 25 de 185 

junho. A seguir, a Sr.
a
 Presidente observou que a Procuradoria Federal junto à 186 

Universidade (PF/UFMG), em atendimento à consulta do Reitorado sobre a possibilidade 187 

de realização de processos eleitorais de forma virtual, emitiu o Parecer 188 

n
o
 00250/2020/JUR/PFUFMG/PGF/AGU, datado de 4 de junho de 2020, mediante o qual 189 

destacou que, embora exista amparo legal para a realização de processos eleitorais virtuais, 190 

recomendou a interveniência da Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI/UFMG) para 191 

sua realização na UFMG. Nesse sentido, as consultas eleitorais da UFMG, em formato on-192 

line, foram viabilizadas em ação conjunta da Coordenadoria de Assuntos 193 

Comunitários (CAC), do laboratório Inscrypt do Departamento de Ciência da 194 

Computação (DCC) e da Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI), que 195 

implementaram uma ferramenta na UFMG utilizando o software livre Helios Voting, 196 

agregando-lhe mais segurança, confiabilidade e praticidade na gestão dos processos 197 

eleitorais, tendo sido desenvolvido o Sistema de Consulta da UFMG, acessível em 198 

https://consultas.ufmg.br. Ressaltou que já havia demanda para a realização de processos 199 

eleitorais de modo virtual e o desenvolvimento do sistema já estava em andamento, tendo 200 

sido empreendidos esforços para sua conclusão, em razão da pandemia. Acrescentou que o 201 

Sistema de Consultas, cuja votação é simples, será utilizado durante a vigência da 202 

pandemia e permanecerá disponível na Universidade. Em seguida, a Sr.
a
 Presidente 203 

informou que será instituída Comissão com a finalidade de adequar o Regulamento do 204 

processo de consulta à comunidade universitária relativo à elaboração da lista tríplice para 205 

a escolha do próximo Reitor(a) e Vice-Reitor(a), tendo em vista que o processo, este ano, 206 

será feito pelo Sistema de Consultas, com votação digital, em função da pandemia de 207 

Covid-19. Destacou que o texto do regulamento tem sido o mesmo nos últimos processos 208 

de consulta, com alteração apenas no cronograma, fazendo-se necessário, para o próximo, 209 

https://mercociudades.org/pt-br/
https://consultas.ufmg.br/
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adequá-lo considerando a consulta digital. Observou que aceitaram compor a Comissão os 210 

Professores Maurício José Laguardia Campomori, Humberto José Alves, Vilma Lúcia 211 

Macagnan Carvalho, e a Servidora Técnico-Administrativa em Educação Cristina del Papa, 212 

devendo também ser composta por um discente a ser indicado pelo DCE. ORDEM DO 213 

DIA - 1 Solicitação formulada pela Congregação da Faculdade de Letras de concessão 214 

de prazo maior que os 60 dias subsequentes à vacância, previsto no § 1
o
 do art. 44 do 215 

Estatuto da UFMG, para o encaminhamento à Reitora da lista tríplice de docentes 216 

para a escolha da direção da Unidade (aprovação ad referendum) - A Sr.
a
 Presidente 217 

informou que foi disponibilizado aos Conselheiros o Ofício n
o
 533/2021-GAB-REI-UFMG 218 

(ANEXO A), que encaminha ao Conselho Universitário a proposta, aprovada, em 31 de 219 

março de 2021, pela Congregação da Faculdade de Letras, de prorrogação por 120 dias do 220 

prazo estatutário (de 60 dias) para realização de processo eleitoral para Diretoria da 221 

Faculdade de Letras, conforme solicitação apresentada mediante o Ofício n
o
 22/2021 222 

(ANEXO B) da Vice-Diretora no exercício da Diretoria da Faculdade de Letras, Professora 223 

Sueli Maria Coelho, documento que foi igualmente disponibilizado aos Conselheiros. 224 

Observou que a Professora Sueli Maria Coelho, a partir de 14 de junho, passou a exercer o 225 

cargo de Diretora pro tempore da Unidade. Esclareceu que aprovou a proposta ad 226 

referendum do Conselho Universitário, para viabilizar a emissão do Edital de consulta 227 

eletrônica à comunidade da Faculdade de Letras, que foi emitido em 7 de junho de 2021 228 

(Edital n
o
 052/2021/FALE-UFMG), para subsidiar a Congregação na elaboração da lista 229 

tríplice para escolha da nova Direção da Unidade - gestão 2021-2025. Informou que o 230 

Edital prevê a inscrição dos candidatos para o período de 8 a 23 de junho, o início da 231 

votação às 12 horas do dia 14 de julho e seu término às 12 horas do dia 16 de julho. A 232 

seguir, após observar que o Conselho Universitário já aprovou propostas análogas 233 

formuladas por outras Unidades, submeteu o assunto a discussão. Não havendo 234 

manifestações, a Sr.
a
 Presidente, com a anuência dos Conselheiros, colocou em votação 235 

sua aprovação ad referendum, que foi aprovada, apurando-se na votação a abstenção da 236 

Professora Sueli Maria Coelho. 2 Indicação para o cargo de Presidente da Fundação de 237 

Desenvolvimento da Pesquisa (FUNDEP) - aprovação ad referendum - A Sr.
a
 238 

Presidente, após obter a aquiescência dos Conselheiros para a inserção do assunto na pauta, 239 

informou que, em 6 de janeiro de 2021, mediante a Portaria 86 (ANEXO C), designou o 240 

Professor Jaime Arturo Ramirez como Presidente da FUNDEP, em observância ao art. 21 241 

do Estatuto da Fundação, que estabelece que o cargo de Presidente é de livre designação do 242 

Reitor da UFMG, para exercício de mandato coincidente ao seu. Acrescentou que a Lei 243 

n
o
 12.772, de 28 de dezembro de 2012, que dispõe, entre outros aspectos, sobre a 244 

estruturação do Plano de Carreiras e Cargos de Magistério Federal, em nova redação de 245 

2016, estabelece que docente pode exercer o cargo de dirigente máximo de Fundação de 246 

Apoio com a deliberação do Conselho Superior da Instituição apoiada, razão pela qual 247 

encaminhou ao Conselho Universitário a referida designação, ad referendum, mediante o 248 

Ofício n
o
 721/2021/GAB-REI-UFMG (ANEXO D). A seguir, a Sr.

a
 Presidente submeteu à 249 

apreciação dos Conselheiros a designação e, não havendo manifestações, colocou-a em 250 

votação. Houve aprovação unânime dos Conselheiros. 3 Apresentação da adequação do 251 
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Plano para o retorno presencial de atividades não adaptáveis ao modo remoto - A Sr.ª 252 

Presidente pediu a autorização dos Conselheiros para convidar a Presidente do Comitê 253 

Permanente de Acompanhamento das Ações de Prevenção e Enfrentamento ao Novo 254 

Coronavírus, Professora Cristina Gonçalves Alvim, para apresentar a atualização do Plano 255 

para o retorno presencial de atividades não adaptáveis ao modo remoto na UFMG. Não 256 

havendo objeções, a referida docente passou a participar da sessão e, após cumprimentar a 257 

todos, apresentou o documento (ANEXO E) que registra as alterações realizadas, quais 258 

sejam: a) novos critérios para a avaliação das quatro etapas previstas (0 a 3), que inclui três 259 

novos parâmetros a serem considerados para a transição entre as etapas: a situação do 260 

estado, identificada pela cor da onda do programa Minas Consciente; o indicador 261 

epidemiológico da taxa de incidência de Covid-19 na cidade, que possibilita o 262 

acompanhamento da situação de risco de transmissão do vírus; e o indicador de tendência 263 

de taxa de incidência, que permite estimar o crescimento do número de casos da doença. 264 

Esclareceu que, para avançar da etapa 0 para a etapa 1, será necessário que pelo menos um 265 

indicador da etapa 1 esteja estável há duas semanas, de forma a propiciar o início de 266 

atividades presenciais com ocupação de 20% dos espaços físicos da UFMG. Para o avanço 267 

da etapa 1 para a etapa 2, será preciso que ao menos três indicadores desse novo estágio 268 

estejam prevalentes há pelo menos quatro semanas e possibilitar ampliar a ocupação para 269 

40%. Da mesma forma, para avançar da etapa 2 para a etapa 3, será necessário que os quatro 270 

indicadores da etapa 3 – a última na escala de retorno – estejam estáveis há pelo menos quatro 271 

semanas, sinalizando, portanto, baixo risco de transmissão. b) ampliação dos testes de RT-PCR 272 

para diagnóstico do novo Coronavírus para todos as pessoas, mesmo assintomáticas, com as 273 

quais algum infectado teve contato em atividade presencial na Universidade. c) acesso ao 274 

MonitoraCovid UFMG (https://monitoracovid.ufmg.br), que disponibiliza questionário de 275 

autoverificação de sintomas, o qual deve ser preenchido por todos os que realizam atividades 276 

presenciais, bem como pelos que estão em trabalho remoto e precisam de orientações do 277 

TeleCovid-19, sistema de teleconsulta com profissional de saúde do Hospital das Clínicas. O 278 

MonitoraCovid está indicado a todos que se dirigem a espaços da Universidade ou a 279 

campos de estágio e aos com suspeita da doença, objetivando possibilitar o acesso ao 280 

Telecovid19 e, em caso de confirmação da infecção, a notificação e o acompanhamento 281 

pelo próprio Telecovid19. A Professora Cristina Gonçalves Alvim destacou que a 282 

atualização do Plano visa fortalecer a segurança e o aperfeiçoamento na avaliação dos 283 

riscos de transmissão e de contágio pelo novo Coronavírus, tendo sido mantida, na nova 284 

versão, a retomada lenta e em etapas das atividades presenciais, com restrição do número 285 

de pessoas, em estrito alinhamento com os indicadores epidemiológicos e as 286 

recomendações das autoridades sanitárias de Belo Horizonte e Montes Claros. Acrescentou 287 

que o Plano continua considerando critérios quantitativos relativos ao teto de ocupação dos 288 

espaços, de modo a garantir o distanciamento social e a implementação do monitoramento 289 

das pessoas que circulam nesses espaços. Finalizando sua apresentação, a Professora 290 

Cristina Gonçalves Alvim destacou que a atualização do Plano foi conduzida pelo Comitê 291 

Permanente de Enfrentamento do Novo Coronavírus com a concordância da Comissão de 292 

Acompanhamento do Conselho Universitário. A Sr.ª Presidente ressaltou que todas as 293 

https://www.telessaudemg.net/
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decisões tomadas têm por base as recomendações do Comitê Permanente de 294 

Enfrentamento do Novo Coronavírus e da Comissão de Acompanhamento do Conselho 295 

Universitário, cujos integrantes têm trabalhado de maneira responsável e harmoniosa no 296 

difícil momento da pandemia. A Professora Leiliane Coelho André parabenizou a 297 

Professora Cristina Gonçalves Alvim e os demais membros da equipe, pelo trabalho que 298 

vêm realizando e pelas importantes reflexões apresentadas, e destacou que a Comissão de 299 

Acompanhamento do Conselho Universitário está em constante interlocução com o Comitê 300 

e apoiou unanimemente as atualizações do Plano. A seguir, houve manifestações de 301 

Conselheiros e apresentadas sugestões de serem monitorados os esgotos das Unidades, 302 

para detectar o patógeno, como forma de contribuir para subsidiar estratégias de 303 

enfrentamento da Covid-19 e conter a disseminação da doença, bem como oferecer no 304 

Plano um direcionamento mais informativo sobre atividades de campo de Cursos de 305 

Graduação, que foram suspensas. A Sr.ª Presidente ressaltou a importância do 306 

planejamento para o retorno presencial gradual e escalonado e do incentivo à utilização, 307 

por toda a comunidade, do MonitoraCovid, antes do deslocamento para espaços da UFMG, 308 

e observou que qualquer tipo de retorno presencial de atividades não adaptáveis ao modo 309 

remoto relacionadas a cursos, ressalvadas as da área da saúde, está condicionado à 310 

orientação epidemiológica da Prefeitura de Belo Horizonte e à aprovação pela Câmara 311 

pertinente do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Informou que a nova versão do 312 

Plano para o retorno presencial de atividades não adaptáveis ao modo remoto já foi 313 

divulgada no site da UFMG. A seguir, agradeceu à Professora Cristina Gonçalves Alvim, 314 

pela disponibilidade de apresentar a atualização do Plano de Retorno ao Conselho 315 

Universitário, e parabenizou-a pelo empenho e dedicação ao importante trabalho que vem 316 

realizando à frente do Comitê, congratulação extensiva a toda a equipe, bem como á 317 

Comissão de Acompanhamento. A Professora Cristina Gonçalves Alvim, após formular 318 

seus agradecimentos e ressaltar a importante parceria do Comitê com a Comissão de 319 

Acompanhamento do Conselho Universitário, retirou-se da reunião. 4 Atendimento, pela 320 

Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, Administrativas e Contábeis de Minas 321 

Gerais (IPEAD), à exigência determinada no art. 1
o
, inciso I, da Resolução do 322 

Conselho Universitário n
o
 10/2004, de 18 de novembro de 2004, que estabelece 323 

normas gerais para a contratação de Fundações de Apoio no âmbito da UFMG - A 324 

Sr.ª Presidente observou que, de acordo com a Resolução n
o
 10/2004 do Conselho 325 

Universitário, uma das condições para a contratação pela UFMG de uma Fundação de 326 

Apoio é a Entidade ter seu Estatuto previamente analisado pelo Conselho Universitário, 327 

após aprovado pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais e com as devidas 328 

inscrições no Registro Público. A seguir, informou que foi disponibilizado aos 329 

Conselheiros o Parecer n
o
 03/2021 da Comissão de Legislação (ANEXO F) e passou a 330 

palavra ao Relator, Professor Humberto José Alves, que apresentou o assunto. O Professor 331 

Hugo Eduardo Araujo da Gama Cerqueira destacou que as mudanças no Estatuto da 332 

Fundação visaram à simplificação, com supressão de conselho consultivo e redução do 333 

número de membros suplentes, e à previsão de regras de controle e transparência. 334 

Agradeceu ao Relator da matéria, Professor Humberto José Alves, e aos demais membros 335 
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da Comissão de Legislação e observou que os Professores Bruno Pinheiro Wanderley Reis 336 

e Maurício José Laguardia Campomori integram o Conselho Curador da Fundação. Em 337 

seguida, a Sr.ª Presidente submeteu o assunto a discussão e, não havendo manifestações, 338 

com a anuência dos Conselheiros, colocou em votação o Parecer n
o
 03/2021 da Comissão 339 

de Legislação, que conclui favoravelmente à reforma realizada no Estatuto da Fundação 340 

IPEAD, já aprovado pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais e devidamente 341 

inscrito em Registro Público, cumprindo, portanto, os requisitos legais necessários, 342 

sobretudo as exigências determinadas no art. 1
o
, inciso I da Resolução n

o
 10/2004 do 343 

Conselho Universitário, de 18 de novembro de 2004, que estabelece normas gerais para a 344 

contratação de Fundações de Apoio no âmbito da Universidade Federal de Minas Gerais. 345 

Houve aprovação do Parecer, apurando-se na votação as abstenções dos Professores Bruno 346 

Pinheiro Wanderley Reis e Maurício José Laguardia Campomori, que solicitaram registro 347 

de sua abstenção, por integrarem o Conselho Curador da Fundação IPEAD e terem votado 348 

a matéria naquele âmbito. 5 Redistribuições de cargos de professor da Carreira de 349 

Magistério Superior - 5.1 Ocupado por Lucas Pereira Rezende, do Departamento de 350 

Economia e Relações Internacionais da Universidade Federal de Santa 351 

Catarina (UFSC) para o Departamento de Ciência Política da Faculdade de Filosofia 352 

e Ciências Humanas da UFMG, em permuta com o docente Klaus Guimarães 353 

Dalgaard, do Departamento de Ciência Política da FAFICH/UFMG (Processo SEI 354 

n
o
 23072.226488/2020-15) - A Sr.ª Presidente informou que foi distribuído aos 355 

Conselheiros o Parecer n
o
 04/2021 da Comissão de Legislação (ANEXO G) e passou a 356 

palavra à Relatora, Professora Vilma Lúcia Macagnan Carvalho, que expôs o assunto. O 357 

Professor Bruno Pinheiro Wanderley Reis observou que foi tranquila a tramitação do 358 

processo no âmbito da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, havendo concordância 359 

com a redistribuição do Professor Lucas Pereira Rezende para a Unidade. Após 360 

manifestações, a Sr.ª Presidente observou que a Comissão Permanente de Pessoal 361 

Docente (CPPD) está trabalhando na revisão da Resolução do Conselho Universitário 362 

n
o
 01/89, de 13 de março de 1989, que estabelece normas internas para redistribuição de 363 

pessoal docente da Carreira de Magistério Superior, por sugestão da Comissão de 364 

Legislação, que apresentou reflexões sobre o assunto, mediante ofício. Acrescentou que, 365 

segundo a Presidente da CPPD, Professora Juliana Torres de Miranda, a Resolução que 366 

rege processos de redistribuição de docente para a UFMG é uma das mais rigorosas entre 367 

as de instituições brasileiras, uma vez que seu texto prevê processo de avaliação específico 368 

e votação pela Congregação da respectiva Unidade com quorum qualificado de 2/3 de seus 369 

membros, em escrutínio secreto. A seguir, não havendo outras manifestações, ressaltou que 370 

a UFMG é muito ciosa em processos de redistribuição e, após obter a anuência dos 371 

Conselheiros, submeteu a votação o Parecer n
o
 04/2021 da Comissão de Legislação, 372 

favorável à aprovação da redistribuição do cargo de professor da Carreira de Magistério 373 

Superior ocupado pelo servidor docente Lucas Pereira Rezende, da Universidade Federal 374 

de Santa Catarina (UFSC) para o Departamento de Ciência Política da UFMG, em permuta 375 

com o servidor docente Klaus Guimarães Dalgaard, do Departamento de Ciência Política 376 

da FAFICH/UFMG. O documento foi aprovado por unanimidade. 5.2 Ocupado por Aline 377 
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Vilela Andrade, do Departamento de Matemática Aplicada da Universidade Federal 378 

Fluminense (UFF) para o Departamento de Matemática do Instituto de Ciências 379 

Exatas da UFMG, em permuta com o servidor docente Marco Boggi, do 380 

Departamento de Matemática do ICEx/UFMG (Processo SEI n
o
 23072.242481/2020-381 

32) - A Sr.ª Presidente informou que foi distribuído a todos o Parecer n
o
 05/2021 da 382 

Comissão de Legislação (ANEXO H), elaborado pela Professora Zélia Inês Portela Lobato. 383 

Em seguida, passou a palavra à Relatora, que expôs o assunto. O Professor Francisco 384 

Dutenhefner, após agradecer aos membros da Comissão de Legislação, em especial a 385 

Professora Zélia Inês Portela Lobato, observou que o processo tramitou de maneira 386 

tranquila no âmbito do ICEx, com interesse do Departamento e da Unidade na 387 

redistribuição da Professora Aline Vilela Andrade. A Sr.ª Presidente colocou o assunto em 388 

discussão e, não havendo manifestações, após obter a anuência dos Conselheiros, submeteu 389 

a votação o Parecer n
o
 05/2021 da Comissão de Legislação, favorável à redistribuição do 390 

cargo de professor da Carreira de Magistério Superior ocupado pela servidora docente 391 

Aline Vilela Andrade, da Universidade Federal Fluminense para o Departamento de 392 

Matemática do Instituto de Ciências Exatas da Universidade Federal de Minas Gerais, em 393 

permuta com o servidor docente Professor Marco Boggi, do Instituto de Ciências Exatas da 394 

UFMG. Houve aprovação unânime. 6 Proposta de alteração da composição da 395 

Congregação da Faculdade de Educação, revogando a Resolução do Conselho 396 

Universitário n
o
 09-A/2011, de 7 de dezembro de 2011 (Processo SEI n

o
 23072.205226/2021-397 

90) - A Sr.ª Presidente informou que foi disponibilizado aos Conselheiros o Parecer 398 

n
o
 06/2021 da Comissão de Legislação (ANEXO I) e passou a palavra ao Relator, Servidor 399 

Técnico-Administrativo em Educação Helder de Castro Bernardes Barbosa, que apresentou 400 

o assunto. A Professora Daisy Moreira Cunha agradeceu ao Relator e destacou a 401 

importância da proposta de inserção do Coordenador do Centro de Extensão (CENEX) na 402 

composição da Congregação da Faculdade de Educação, primeira Unidade a apresentar ao 403 

Conselho Universitário proposição nesse sentido, após a criação do CENEX nas Unidades 404 

Acadêmicas e Especiais. Não havendo manifestações, a Sr.ª Presidente, com a anuência 405 

dos Conselheiros, submeteu a votação o Parecer n
o
 06/2021 da Comissão de Legislação, 406 

favorável à aprovação da proposta de alteração da Resolução do Conselho Universitário 407 

n
o
 09A/2011, de 7 de dezembro de 2011, que aprova a composição da Congregação da 408 

Faculdade de Educação, com as sugestões constantes do quadro anexo ao Parecer. 409 

Esclareceu que a votação do Parecer implica também a votação em bloco da proposta de 410 

Resolução com as sugestões da Comissão de Legislação, constantes do quadro anexo ao 411 

Parecer, sem prejuízo de apresentação de destaques. Processada a votação, houve aprovação 412 

unânime dos Conselheiros. Foi gerada a Resolução n
o
 03/2021 (ANEXO J). A seguir, a Sr.ª 413 

Presidente solicitou a apresentação de destaques e, não havendo manifestações, agradeceu aos 414 

membros da Comissão de Legislação pela colaboração e parabenizou-os pela iniciativa de 415 

definir os documentos que devem instruir processos desta natureza. 7 Proposta de alteração 416 

da composição da Congregação da Escola de Enfermagem, revogando a Resolução do 417 

Conselho Universitário n
o
 08/2008, de 25 de junho de 2008 (Processo SEI 418 

n
o
 23072.217503/2021-15) - A Sr.ª Presidente informou que foi distribuído aos 419 
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Conselheiros o Parecer n
o
 07/2021 da Comissão de Legislação (ANEXO K). A seguir, 420 

passou a palavra à Relatora da matéria, Professora Vilma Lúcia Macagnan Carvalho, que 421 

apresentou o assunto. A Professora Sônia Maria Soares agradeceu à Relatora e aos demais 422 

membros da Comissão, pelo trabalho realizado. A seguir, a Sr.ª Presidente colocou o 423 

assunto em discussão. Houve manifestações elogiosas ao Parecer da Comissão de 424 

Legislação, pelo registro histórico das decisões do Conselho Universitário acerca da 425 

impossibilidade de inserção de Coordenador de CENEX na composição de Congregação 426 

de Unidade, agora possível, com a criação dos Centros de Extensão (CENEX) no âmbito 427 

das Unidades. Houve discussão sobre a pertinência da manutenção do § 1
o
 do art. 1

o
 428 

constante da Resolução em vigor, que dispõe que os Professores das demais categorias 429 

poderão se candidatar às vagas destinadas aos representantes dos Professores Titulares e 430 

dos Professores Associados, em caso de inexistência dessas categorias, com prioridade 431 

para classe imediatamente inferior. A Sr.ª Presidente destacou o importante trabalho 432 

realizado pela Pró-Reitoria de Extensão na construção de conjunto normativo para a 433 

Extensão na UFMG e, a seguir, com a anuência dos Conselheiros, submeteu a votação o 434 

Parecer n
o
 07/2021 da Comissão de Legislação, favorável à aprovação da nova composição 435 

para a Congregação da Escola de Enfermagem, com as sugestões de modificação 436 

registradas no quadro comparativo (anexo ao Parecer) entre a Resolução do Conselho 437 

Universitário n
o
 08/2008, de 25 de junho de 2008, que estabelece a composição da 438 

Congregação da Unidade, e a proposta de alteração apresentada pela Escola. Esclareceu 439 

que a votação do Parecer implica a votação em bloco da proposta de Resolução com as 440 

sugestões da Comissão de Legislação, constantes do quadro anexo ao Parecer, sem 441 

prejuízo de apresentação de destaques. Houve aprovação unânime. Foi apresentado 442 

destaque de supressão do § 1
o
 do art. 1

o
, com consequente alteração do § 2

o
 para parágrafo 443 

único, o que foi submetido a votação pela Sr.ª Presidente e aprovado por unanimidade. Foi 444 

gerada a Resolução n
o
 04/2021 (ANEXO L). 8 Recurso contra decisão da Reitora, 445 

relativo à pena de demissão, por inassiduidade habitual, decorrente do Processo 446 

Administrativo Disciplinar n
o
 23072.007489/2019-11, de interesse da Servidora 447 

Liliana Gil de Jesus - A Sr.ª Presidente informou que foi disponibilizado a todos o Parecer 448 

n
o
 01/2021 da Comissão de Recursos (ANEXO M). O Conselheiro Helder de Castro 449 

Bernardes Barbosa pediu vista da documentação. 9 Recurso contra decisão da Reitora, 450 

relativo a não inclusão no quadro permanente de pessoal da UFMG, decorrente de 451 

não aprovação na Avaliação de Desempenho (Estágio Probatório), de interesse da 452 

Servidora Débora Maria Nazareth Sanches (Processo SEI n
o
 23072.000720/2017-83) - 453 

A Sr.ª Presidente informou que foi distribuído aos Conselheiros o Parecer n
o
 02/2021 da 454 

Comissão de Recursos (ANEXO N). A Conselheira Cristina del Papa pediu vista da 455 

documentação. 10 Indicação de pesquisadores para compor o Conselho Diretor do 456 

Laboratório Multiusuário de Computação Científica (LCC-UFMG) - A Sr.ª Presidente 457 

observou que, de acordo com a Resolução do Conselho Universitário n
o
 10/2019, de 31 de 458 

outubro de 2019, que aprova o Regimento do LCC, o Conselho Diretor desse Órgão 459 

Suplementar é integrado pelo Diretor, pelo Vice-Diretor, por representantes do corpo 460 

técnico-administrativo em educação e por cinco pesquisadores escolhidos pela Reitora, 461 
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com respectivos suplentes, ouvido o Conselho Universitário, para mandato de dois anos. 462 

Acrescentou que, de acordo com o referido Regimento, os pesquisadores devem pertencer 463 

ao quadro docente da UFMG, sendo preferencialmente de diferentes Unidades 464 

Acadêmicas, e ter histórico de experiência e competência no uso ou no desenvolvimento de 465 

técnicas computacionais aplicadas à pesquisa científica. A seguir, informou que foi 466 

distribuído aos Conselheiros o Ofício n
o
 722/2021 (ANEXO O), com a indicação dos 467 

seguintes docentes para integrar o Conselho Diretor do LCC: 1 - Rodrigo Affonso de 468 

Albuquerque Nóbrega, Professor Associado do Departamento de Cartografia do Instituto 469 

de Geociências (efetivo), e Luiz Antônio Cruz Souza, Professor Titular do Departamento 470 

de Artes Plásticas da Escola de Belas-Artes (suplente); 2 - Willian Ricardo Rocha, 471 

Professor Associado do Departamento de Química do Instituto de Ciências Exatas 472 

(efetivo), e Von Braun Nascimento, Professor Associado do Departamento de Física do 473 

Instituto de Ciências Exatas (suplente); 3 - Antônio Luiz Pinho Ribeiro, Professor Titular 474 

do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina (efetivo), e José Miguel 475 

Ortega, Professor Associado do Departamento de Bioquímica e Imunologia do Instituto de 476 

Ciências Biológicas (suplente); 4 - Claysson Bruno Santos Vimieiro, Professor Associado 477 

do Departamento de Engenharia Mecânica da Escola de Engenharia (efetivo), e Janier 478 

Árias García, Professor Adjunto do Departamento de Engenharia Eletrônica da Escola de 479 

Engenharia (suplente); 5 - Paula de Miranda Ribeiro, Professora Titular do Departamento 480 

de Demografia da Faculdade de Ciências Econômicas (efetivo), e José Irineu Rangel 481 

Rigotti, Professor Associado do Departamento de Demografia da Faculdade de Ciências 482 

Econômicas (suplente). A Sr.ª Presidente submeteu o conjunto de suas indicações à 483 

apreciação dos Conselheiros e, não havendo objeções, colocou-o em votação. As 484 

indicações foram aprovadas por unanimidade. 11 Recomposição das Comissões 485 

Permanentes do Conselho Universitário - A Sr.ª Presidente informou que foi distribuído 486 

a todos documento (ANEXO P) com informações sobre as vagas a serem preenchidas nas 487 

seguintes Comissões: a) de Legislação - Professor Humberto José Alves; b) de Recursos - 488 

Professora Sônia Maria Soares e Servidora Técnico-Administrativa em Educação Cristina 489 

del Papa; c) de Obras e Patrimônio - Professores Gustavo Pereira Côrtes e Cristiano Gurgel 490 

Bickel. Informou que todos os Conselheiros tiveram seu mandato vencido na Comissão em 27 491 

de maio de 2021, exceto os Professores Cristiano Gurgel Bickel, cujo mandato no Conselho 492 

Universitário expirou em 18 de abril de 2021, mas foi novamente nomeado Diretor, e Sônia 493 

Maria Soares, que deixou a Comissão de Recursos e passou a integrar a Comissão de 494 

Obras e Patrimônio. A seguir, observou que todos podem ser reconduzidos e fez sugestão 495 

nesse sentido. Não havendo manifestações, colocou em votação a recondução de todos, 496 

que foi aprovada por unanimidade. Em seguida, ressaltou a premente necessidade de 497 

recomposição da Comissão de Recursos e observou que, em 2 de julho de 2021, será 498 

gerada a vaga da Professora Terezinha de Fátima Carvalho de Souza e ponderou 499 

favoravelmente à indicação prévia do Professor Eduardo Valadares da Silva para substituí-500 

la, o qual assumirá a Direção da ECI. Não havendo manifestações, colocou em votação a 501 

referida indicação, que foi unanimemente aprovada. PALAVRA LIVRE - A Professora 502 

Terezinha de Fátima Carvalho de Souza, após observar que participa de sua última reunião 503 
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do Conselho Universitário, agradeceu à Reitora, Professora Sandra Regina Goulart 504 

Almeida, e ao Vice-Reitor, Professor Alessandro Fernandes Moreira, pela acolhida, e 505 

desejou sucesso à nova Direção da Escola de Ciência da Informação, Professor Eduardo 506 

Valadares da Silva (Diretor) e Professor Jezulino Lúcio Mendes Braga (Vice-Diretor). 507 

Formulou suas despedidas, agradecendo a todos pela convivência e aprendizado. A Sr.ª 508 

Presidente agradeceu à Professora Terezinha de Fátima Carvalho de Souza e à Vice-509 

Diretora, Professora Mônica Erichsen Nassif, em seu nome, em nome do Professor 510 

Alessandro Fernandes Moreira e em nome do Conselho Universitário, pela dedicação e 511 

empenho na condução tranquila, conciliadora e firme da ECI, bem como pela contribuição 512 

à UFMG. Os Professores Bruno Pinheiro Wanderley Reis e Elisângela Cristina Aganette 513 

registraram seus agradecimentos de forma carinhosa à Professora Terezinha de Fátima 514 

Carvalho de Souza, pela convivência e parceria, parabenizando-a pela sua importante 515 

atuação à frente da ECI. A Servidora Cristina del Papa igualmente parabenizou a 516 

Professora Terezinha de Fátima Carvalho, por sua condução humana da ECI, em especial 517 

no trato com os servidores técnico-administrativos em educação da Unidade, congratulação 518 

extensiva à Professora Mônica Erichsen Nassif. O Servidor Técnico-Administrativo em 519 

Educação Helder de Castro Bernardes Barbosa solicitou registro da sua satisfação por a 520 

UFMG ter-lhe proporcionado vacinar-se amanhã contra a Covid-19, como servidor do 521 

Campus da UFMG em Montes Claros, e ressaltou que irá participar, no próximo dia 19, 522 

das manifestações de rua, em defesa da vacina para todos. O Universitário Thomás Aguiar 523 

Carrieri, pedindo desculpas por não ser o Conselho Universitário a instância adequada 524 

demandou resposta à solicitação apresentada à Universidade pelo corpo discente, no início 525 

da pandemia, de dilação do período de integralização máxima dos cursos, com a adição de 526 

dois períodos letivos, considerando-se as dificuldades de adaptação ao ensino remoto 527 

emergencial, em função da pandemia do novo Coronavírus. A seguir, informou que o 528 

movimento estudantil estará nas ruas na manifestação a ser realizada no próximo dia 19, 529 

em defesa da Universidade e em prol da campanha de solidariedade UFMG pela Vida, 530 

lançada pelo DCE, que consiste na arrecadação de cestas básicas para doação a 531 

comunidades carentes interna e externa à UFMG. Informou que as informações sobre a 532 

campanha podem ser consultadas em https://linktr.ee/ufmgpelavida. A Sr.ª Presidente 533 

informou que a Câmara de Graduação está promovendo discussão, com a participação 534 

discente, sobre a dilação do referido prazo de integralização, para posterior apreciação pelo 535 

CEPE. O Professor Alessandro Fernandes Moreira ratificou a informação, observando que 536 

a solicitação foi-lhe apresentada pelo Universitário Sávio Peres Rego Loureiro e repassada, 537 

em reunião, à Pró-Reitora e ao Pró-Reitor Adjunto de Graduação, Professora Benigna 538 

Maria Oliveira e Bruno Otávio Soares Teixeira, que estão estudando, no âmbito da Câmara 539 

de Graduação, proposta a ser encaminhada ao CEPE. Não havendo outras manifestações, a 540 

Sr.ª Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão, da qual eu, Consuelo 541 

Dourado Dupin, Coordenadora da Secretaria dos Órgãos de Deliberação Superior, lavrei a 542 

presente ata, que assino. 543 

https://linktr.ee/ufmgpelavida

