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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E 
EXTENSÃO REALIZADA EM 10 DE DEZEMBRO DE 2020 (No 375) 

Aos dez dias do mês de dezembro de dois mil e vinte, às quatorze horas, reuniu-se em sala 3 

virtual, por meio do serviço Conferência Web da Rede Nacional de Ensino e 4 

Pesquisa (RNP), mediante prévia convocação individual, o Conselho de Ensino, Pesquisa e 5 

Extensão da Universidade Federal de Minas Gerais, sob a Presidência da Magnífica 6 

Reitora, Professora Sandra Regina Goulart Almeida, com a participação dos seguintes 7 

Conselheiros: Professores Alessandro Fernandes Moreira (Vice-Reitor); Benigna Maria de 8 

Oliveira (Pró-Reitora de Graduação); Sílvia Helena Paixão Alencar (Pró-Reitora Adjunta 9 

de Pós-Graduação); André Ricardo Massensini (Pró-Reitor Adjunto de Pesquisa); Claudia 10 

Andréa Mayorga Borges (Pró-Reitora de Extensão); Rogério Palhares Zschaber de Araújo, 11 

pela Escola de Arquitetura; Rita Lages Rodrigues (suplente), pela Escola de Belas-Artes; 12 

Luciana Castro Geraseev, pelo Instituto de Ciências Agrárias; Cleida Aparecida de 13 

Oliveira, pelo Instituto de Ciências Biológicas; Marcelo Bronzo Ladeira, pela Faculdade de 14 

Ciências Econômicas; Benildes Coura Moreira dos Santos Maculan, pela Escola de 15 

Ciência da Informação; Roberto Luiz Silva, pela Faculdade de Direito; Ana Maria Rabelo 16 

Gomes, pela Faculdade de Educação; Adriana de França Drummond, pela Escola de 17 

Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional; Solange Cervinho Bicalho Godoy, 18 

pela Escola de Enfermagem; Ricardo de Oliveira Duarte, pela Escola de Engenharia; Maria 19 

Aparecida Vieira Teixeira Garcia (suplente), pela Faculdade de Farmácia; Eduardo Soares 20 

Neves Silva, pela Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas; Sergio Donizete Faria, pelo 21 

Instituto de Geociências; Elisa Maria Amorim Vieira, pela Faculdade de Letras; Paulo 22 

Márcio Campos de Oliveira, pela Faculdade de Medicina; Glaura Lucas, pela Escola de 23 

Música; Célia Regina Moreira Lanza, pela Faculdade de Odontologia; Afonso de Liguori 24 

Oliveira, pela Escola de Veterinária; Yaska Fernanda de Lima Campos, Denise Bulgarelli 25 

Duczmal e Andréa Rodrigues Motta, pela representação dos Coordenadores de Colegiados 26 

de Cursos de Graduação; Isabela Almeida Pordeus e Benito Soto Blanco (suplente), pela 27 

representação dos Coordenadores de Colegiados de Cursos de Pós-Graduação; Carmen 28 

Rosa Giraldo Vergara (suplente), Júlia Maria de Andrade e Lussandra Martins Gianasi, 29 

pela representação dos Coordenadores de Extensão; Sabrina Sedlmayer Pinto, Maicon 30 

Rodrigues Albuquerque (suplente) e Reinaldo Martinez Palhares (suplente), pela 31 

representação dos Coordenadores de Grupos de Pesquisa; Tânia Aretuza Ambrizi Gebara, 32 

pela Escola de Educação Básica e Profissional; e Fabiana Maria Kakehasi, pelo Hospital 33 

das Clínicas. Justificou sua ausência à sessão o Conselheiro Andrés Zarankin. Não 34 

compareceu à reunião o Conselheiro Marcos André Gonçalves. Participaram da reunião 35 

como convidados, com a anuência do Plenário, com direito a voz, mas não a voto, a 36 

Professora Juliana Torres de Miranda, Presidente da Comissão Permanente de Pessoal 37 

Docente (CPPD), e os Universitários Abraão Santana Domingos, Ane Caroline Oliveira, 38 

Caique Belchior Henrique, Gabrielle Moraes Lopes da Silva, Luan Vitor Soares de Paiva, 39 
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Max Paulo Rocha Pereira e Thomás Aguiar Carrieri. Havendo quorum regulamentar, a 40 

Sr.ª Presidente cumprimentou os Conselheiros e declarou abertos os trabalhos. Em seguida, 41 

consultou os Conselheiros sobre a possibilidade de convidar os discentes indicados pelo 42 

Diretório Central dos Estudantes (DCE) para participarem da reunião, com direito a voz, 43 

mas não a voto, uma vez que a atual Diretoria da Entidade ainda não apresentou ao 44 

Reitorado o registro civil em cartório da ata de sua posse, condição regimental obrigatória 45 

para a indicação de representantes estudantis para atuarem no CEPE. Houve aquiescência 46 

dos Conselheiros, passando a participar da reunião os Universitários nomeados no rol de 47 

presentes. A seguir, a Sr.ª Presidente orientou os Conselheiros sobre os recursos 48 

disponíveis na sala virtual do serviço Conferência Web da RNP. EXPEDIENTE - 49 

Comunicações - Novos Conselheiros: a) O Professor Marcos André Gonçalves, 50 

representante suplente do Professor Hélio Chacham, assumiu, nos termos do art. 13, § 5o, 51 

do Regimento Geral da UFMG, a representação do Instituto de Ciências Exatas (ICEx), 52 

dada a renúncia do representante efetivo ao mandato, e permanece atuando na Câmara de 53 

Pós-Graduação. b) O Conselho Diretor do Hospital das Clínicas da UFMG, em reunião 54 

realizada no dia 21 de outubro de 2020, indicou a Professora Fabiana Maria Kakehasi 55 

(efetiva) e o Professor Alexandre Rodrigues Ferreira (suplente) como representantes da 56 

Unidade Especial no CEPE. A Sr.ª Presidente cumprimentou e desejou boas-vindas aos 57 

novos Conselheiros. Informes - A Sr.ª Presidente prestou os seguintes informes: a) Ontem, 58 

dia 9 de dezembro, foram iniciadas as comemorações dos 10 anos do Espaço do 59 

Conhecimento UFMG com uma live intitulada O Futuro da Ciência e da Arte: o Papel dos 60 

Museus. A programação de aniversário estende-se até o dia 12 de dezembro, no canal do 61 

Espaço do Conhecimento no YouTube e na fachada digital do prédio, na Praça da 62 

Liberdade, e inclui lives, lançamento de documentário e mostra sobre a relação da 63 

Universidade com a cidade. b) Está sendo realizado hoje, ao longo do dia, o evento on-line 64 

Cultura, Modernidade e Tradição: Minas Gerais 300 Anos, de cuja mesa de abertura 65 

participou, pela manhã, juntamente com o Vice-Reitor, Professor Alessandro Fernandes 66 

Moreira; o Presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), Deputado 67 

Agostinho Patrus; o Presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas 68 

Gerais (Fapemig), Professor Paulo Sérgio Lacerda Beirão; o Diretor do Centro de Estudos 69 

Mineiros da UFMG e Professor do Departamento de História da Faculdade de Filosofia e 70 

Ciências Humanas (Fafich), José Newton Coelho Meneses; e o Reitor da Universidade 71 

Federal de Alfenas (Unifal), Professor Sandro Amadeu Cerveira. O evento está sendo 72 

transmitido pelo canal da Coordenadoria de Assuntos Comunitários (CAC) no YouTube e 73 

integra o calendário de comemorações dos 300 anos de Minas Gerais, iniciado em março 74 

de 2020, organizado pela ALMG, com curadoria da UFMG, com o apoio do Tribunal de 75 

Justiça, do Ministério Público, do Tribunal de Contas e da Defensoria Pública de Minas 76 

Gerais, e conta com debates acadêmicos, com apresentação do Coral Ars Nova e com o 77 

lançamento do livro Orbe e Encruzilhada: Minas Gerais 300 Anos, organizado pelo 78 

Professor José Newton Coelho Menezes e publicado pela Editora UFMG. c) Iniciou-se 79 
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hoje, em formato digital, a 21ª edição da UFMG Jovem, tradicional feira da educação 80 

básica da Universidade, que mobilizará professores e estudantes de escolas de Minas 81 

Gerais e da comunidade universitária em apresentações de trabalhos de diversos campos do 82 

conhecimento. O tema desta edição, em sintonia com a Semana Nacional da Ciência e 83 

Tecnologia, é Tecnologias, Ciência e Criatividade: de Casa para o Mundo, e serão 84 

apresentados os vídeos dos trabalhos selecionados, em playlists específicas, no canal 85 

Extensão UFMG no YouTube e no site oficial do evento. d) No dia 1o de dezembro de 86 

2020, foi publicada pelo Ministério da Educação (MEC) a Portaria no 1.030, que dispõe 87 

sobre o retorno às aulas presenciais a partir de janeiro de 2021 nas instituições de educação 88 

superior integrantes do sistema federal de ensino. No dia 2 de dezembro, o Reitorado 89 

publicou nota à comunidade (ANEXO A), mediante a qual reiterou a manutenção do 90 

Regime Remoto Emergencial na UFMG enquanto a pandemia do novo coronavírus não 91 

estiver sob controle e em conformidade com as determinações das autoridades sanitárias de 92 

Belo Horizonte e de Montes Claros, principalmente no atual momento, em que há aumento 93 

dos números de contaminados e de ocupações de leitos de Unidade de Terapia 94 

Intensiva (UTI). No dia 7 de dezembro, o MEC publicou a Portaria no 1.038, que Altera a 95 

Portaria MEC no 544, de 16 de junho de 2020, que dispõe sobre a substituição das aulas 96 

presenciais por aulas em meios digitais, enquanto durar a situação de pandemia do novo 97 

coronavírus - Covid-19, e a Portaria MEC no 1.030, de 1o de dezembro de 2020, que 98 

dispõe sobre o retorno às aulas presenciais e sobre caráter excepcional de utilização de 99 

recursos educacionais digitais para integralização da carga horária das atividades 100 

pedagógicas, enquanto durar a situação de pandemia do novo coronavírus - Covid-19. A 101 

nova Portaria prevê o retorno das atividades de forma presencial a partir de 1o de março de 102 

2021, podendo as instituições de educação superior utilizar recursos educacionais digitais, 103 

tecnologias de informação e comunicação ou outros meios convencionais de forma 104 

integral, nos casos de: i) suspensão das atividades letivas presenciais por determinação das 105 

autoridades locais; ou ii) condições sanitárias locais que tragam riscos à segurança das 106 

atividades letivas presenciais. A seguir, a Sr.ª Presidente informou que foi homologado 107 

pelo MEC e publicado hoje no Diário Oficial da União (DOU) o Parecer no 19 do 108 

Conselho Nacional de Educação (CNE), que estende a 2021 a permissão para atividades 109 

remotas no ensino básico e superior em todo o país, enquanto durar a pandemia e as 110 

situações epidemiológicas locais representarem risco às atividades presenciais. Reiterou 111 

que a UFMG seguirá seu planejamento conforme as resoluções e decisões de seus órgãos 112 

colegiados superiores já publicadas e seguirá cumprindo o Plano de Retomada de 113 

Atividades não Adaptáveis ao Modo Remoto, elaborado e publicado pela Universidade, o 114 

qual estabelece quatro etapas com previsão de retorno gradual, lento e escalonado de 115 

atividades presenciais, acompanhando as determinações das autoridades sanitárias de Belo 116 

Horizonte e de Montes Claros. Enfatizou que a prioridade da UFMG no momento é 117 

preservar vidas e contribuir para a segurança e o bem-estar de sua comunidade e da 118 

sociedade. e) A UFMG, após reunião do Reitorado com o Prefeito de Belo Horizonte, 119 
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Alexandre Kalil, colocou à disposição do município quinze ultrafreezers, instalados em 120 

laboratórios de pesquisa de diferentes Unidades da Instituição, para acondicionar estoque 121 

de vacinas e de medicamentos a temperaturas inferiores a setenta graus negativos, em caso 122 

de aquisição de vacinas contra a COVID-19 que demandem temperaturas nesse patamar 123 

para armazenamento e conservação. A Sr.ª Presidente reiterou o compromisso da UFMG 124 

de atuar em conjunto com as autoridades competentes no enfrentamento ao coronavírus, 125 

apoiando, entre outras, ações emergenciais de vacinação contra a COVID-19. ORDEM 126 

DO DIA - 1 Editais de Processos Seletivos da UFMG - A Sr.ª Presidente informou que 127 

foi disponibilizado aos Conselheiros o Ofício no 929/2020 do Gabinete da Reitora 128 

(ANEXO B), que encaminha ao CEPE três propostas de edital de processos seletivos, para 129 

análise e deliberação. A seguir, passou a palavra à Pró-Reitora de Graduação, Professora 130 

Benigna Maria de Oliveira, a qual destacou ter sido necessário fazer adequações em todos 131 

os editais de processos seletivos da UFMG em função do distanciamento social imposto 132 

pela pandemia do novo coronavírus (Sars-CoV-2), com o objetivo de evitar, o máximo 133 

possível, a realização de atividades ou procedimentos presenciais. Acrescentou que as três 134 

propostas de editais foram avaliadas pela Procuradoria Federal e aprovadas pela Câmara de 135 

Graduação. 1.1 Concurso Vestibular UFMG para ingresso, em 2021, nos cursos 136 

presenciais de graduação com provas de habilidades específicas - A Sr.ª Presidente, 137 

após informar que foram encaminhados aos Conselheiros o Ofício no 122/2020 da Pró-138 

Reitoria de Graduação (ANEXO C), a Minuta de Edital (ANEXO D) e o seu Extrato 139 

(ANEXO E), passou a palavra à Pró-Reitora de Graduação, Professora Benigna Maria de 140 

Oliveira, a qual informou que a principal diferença do Edital de Vestibular 141 

Habilidades/2021 em relação a editais publicados em anos anteriores diz respeito à 142 

realização da segunda etapa, que constará de provas específicas de habilidades por curso e 143 

habilitação, presenciais e não presencias, conforme relacionadas no Quadro IV da Minuta 144 

de Edital. Esclareceu que as provas não presenciais serão gravadas pelo próprio candidato 145 

e enviadas à Comissão Permanente do Vestibular (COPEVE), de acordo com os critérios 146 

descritos no Edital. Observou que, diante do contexto de pandemia, objetivando-se 147 

viabilizar a realização do concurso e o ingresso de novos alunos na Universidade, o 148 

formato das provas não presenciais foi sugerido pelos próprios Colegiados dos Cursos 149 

envolvidos e por comissão que assessora a COPEVE quanto a aspectos pedagógicos das 150 

provas e outros, de acordo com a área de conhecimento. Em seguida, informou que o 151 

cronograma de realização do processo seletivo, por adotar a nota do Exame Nacional do 152 

Ensino Médio (ENEM) de 2020 na primeira etapa, poderá sofrer alterações em função do 153 

calendário do Exame, cujas provas serão realizadas em janeiro de 2021, e solicitou ao 154 

CEPE autorização para que a Câmara de Graduação possa realizar ajustes no cronograma 155 

do Edital, caso necessários. A Sr.ª Presidente submeteu o assunto a discussão e, não 156 

havendo manifestações, colocou em votação a referida Minuta de Edital, que foi aprovada 157 

por unanimidade (ANEXO F), com delegação de competência à Câmara de Graduação 158 

para promover alterações no cronograma de realização do processo seletivo, caso 159 
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necessárias. 1.2 Edital do concurso/2021 para preenchimento de vagas remanescentes 160 

em cursos presenciais de graduação, nas modalidades Transferência e Obtenção de 161 

Novo Título - A Sr.ª Presidente informou que foram disponibilizados aos Conselheiros o 162 

Ofício no 121/2020 da Pró-Reitoria de Graduação (ANEXO G), a Minuta de Edital 163 

(ANEXO H) e o seu Extrato (ANEXO I). A seguir, passou a palavra à Professora Benigna 164 

Maria de Oliveira, que apresentou o assunto e destacou que a única modificação da 165 

proposta em relação ao Edital publicado no ano anterior diz respeito à não oferta de vagas 166 

remanescentes para os cursos que têm provas de habilidades específicas. Esclareceu que a 167 

não oferta de vagas, excepcionalmente neste edital, se justifica pois não estão sendo 168 

previstas provas de segunda etapa que os cursos de habilidades específicas exigem, não 169 

presenciais, dado o contexto de pandemia. A seguir, explicou que a Minuta de Edital 170 

encaminhada aos Conselheiros apresenta pendência quanto ao número de vagas 171 

remanescentes a serem ofertadas, as quais serão apuradas pelo Departamento de Registro e 172 

Controle Acadêmico (DRCA) no final de janeiro de 2021, após encerramento dos 173 

processos de reopção, de mudança de turno e de continuidade de estudos, e solicitou 174 

autorização do CEPE para que a Câmara de Graduação possa, posteriormente, inserir o 175 

número de vagas remanescentes a serem ofertadas. Em seguida, após observar que para 176 

este processo seletivo serão utilizadas as notas dos ENEMs realizados entre os anos de 177 

2015 a 2020, conforme as regras definidas no item 4 do Edital, e solicitou autorização para 178 

que a Câmara de Graduação possa fazer alterações necessárias no Edital em função do 179 

Calendário do ENEM/2020, bem como em função do Calendário Escolar 2021 da UFMG, 180 

ainda não aprovado pelo CEPE. A Sr.ª Presidente submeteu o assunto a discussão e, não 181 

havendo manifestações, colocou em votação a referida Minuta de Edital, que foi aprovada 182 

por unanimidade (ANEXO J), com delegação de competência à Câmara de Graduação para 183 

registrar nos Quadros I e II do Edital o número de vagas remanescentes a serem ofertadas, 184 

bem como para efetuar necessárias alterações no cronograma de realização do processo 185 

seletivo. 1.3 Edital do processo seletivo para ingresso, em 2021, nos cursos presenciais 186 

de graduação destinados ao Programa de Vagas Suplementares para Estudantes 187 

Indígenas - A Sr.ª Presidente, após informar que foram disponibilizados aos Conselheiros 188 

o Ofício no 120/2020 da Pró-Reitoria de Graduação (ANEXO K), a Minuta de Edital 189 

(ANEXO L) e o seu Extrato (ANEXO M), passou a palavra à Professora Benigna Maria de 190 

Oliveira, que apresentou o assunto e destacou as principais alterações em relação ao edital 191 

publicado no ano anterior: a) substituição das provas presenciais pela utilização das notas 192 

dos ENEMs realizados entre os anos de 2015 a 2020, sem vinculação com o Sistema de 193 

Seleção Unificada (SiSU), visando à não exposição da população indígena ao risco de 194 

contaminação pelo novo coronavírus; b) ampliação da oferta de vagas, de quatorze para 195 

vinte, com a adesão de mais três cursos de graduação (Engenharia Ambiental, Engenharia 196 

Florestal e Antropologia), cada um destinando ao Programa duas vagas. Em seguida, 197 

informou que o cronograma de realização do processo seletivo também poderá sofrer 198 

alterações em função do Calendário do ENEM/2020 e solicitou ao CEPE autorização para 199 
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que a Câmara de Graduação possa realizar ajustes no cronograma do Edital, caso 200 

necessários. A Sr.ª Presidente submeteu o assunto a discussão e, não havendo 201 

manifestações, colocou em votação a referida Minuta de Edital, que foi aprovada por 202 

unanimidade (ANEXO N), com delegação de competência à Câmara de Graduação para 203 

que efetue alterações no cronograma de realização do processo seletivo, caso sejam 204 

necessárias. 2 Proposta de alocação de vagas da Carreira de Magistério Superior, 205 

baseada na análise das dimensões básica e qualitativa dos Departamentos / Unidades - 206 

A Sr.ª Presidente, informou que foram distribuídos aos Conselheiros o Ofício no 928/2020 207 

do Gabinete da Reitora (ANEXO O) e o Ofício no 83/2020 da Comissão Permanente de 208 

Pessoal Docente (CPPD), que encaminha as planilhas referentes à proposta de alocação de 209 

vagas (ANEXO P). A seguir, passou a palavra à Presidente da CPPD, Professora Juliana 210 

Torres de Miranda, que, com o auxílio de projeção em tela (ANEXO Q), apresentou a 211 

matéria aos Conselheiros. Após esclarecimentos sobre o assunto, a Sr.ª Presidente, com a 212 

anuência do Plenário, colocou em votação a proposta, formulada pela CPPD, de alocação 213 

de cinquenta e sete vagas da Carreira de Magistério Superior. Houve aprovação unânime 214 

da proposta. 3 Apresentação sobre o ReDOC (Relatório do Docente) - A Sr.ª Presidente 215 

observou que o Sistema ReDoc, disponível no portal minhaUFMG, consolida as 216 

informações sobre a produção e as atividades acadêmicas dos docentes da Universidade e 217 

gera um relatório, a partir de informações e dados existentes em bases de informação da 218 

UFMG e em currículos registrados na Plataforma Lattes. A seguir, passou a palavra à 219 

Presidente da CPPD, Professora Juliana Torres de Miranda, que observou ter feito ontem a 220 

mesma apresentação sobre o ReDOC aos Chefes de Departamentos e de estruturas 221 

equivalentes, com os objetivos de: a) ressaltar o papel, para a UFMG, do relatório 222 

individual de atividades docentes, o qual deve ser apresentado no final de cada ano letivo 223 

pelos professores efetivos, inclusive os afastados e licenciados, e que, além de ser pré-224 

requisito para solicitar progressão funcional e promoção na carreira, serve também de 225 

instrumento de aferição da produção dos Departamentos/Unidades e da Universidade, para 226 

tomada de decisões, geração de relatórios de avaliação e publicidade de dados da UFMG; 227 

b) expor as novas funcionalidades do ReDOC; c) sanar dúvidas e questões levantadas pela 228 

comunidade. Em seguida, a Professora Juliana Torres de Miranda procedeu à apresentação 229 

do documento (ANEXO R) e prestou esclarecimentos sobre o assunto. A Sr.ª Presidente 230 

informou que os slides da apresentação serão encaminhados aos Conselheiros e 231 

disponibilizados na página eletrônica da CPPD. 4 Apresentação do programa 232 

MonitoraCovid UFMG - A Sr.ª Presidente solicitou a autorização dos Conselheiros para 233 

convidar a participar da reunião, para apresentar o assunto e prestar esclarecimentos, a 234 

Professora Cristina Gonçalves Alvim, da Faculdade de Medicina, Assessora da Reitoria 235 

para a Área da Saúde e Presidente do Comitê Permanente de Acompanhamento das Ações 236 

de Prevenção e Enfrentamento ao Novo Coronavírus. Não havendo objeções dos 237 

Conselheiros, a referida docente passou a participar da sessão. A seguir, a Sr.ª Presidente 238 

passou a palavra à Professora Cristina Gonçalves Alvim, a qual, com o auxílio de projeção 239 
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em tela (ANEXO S), apresentou o assunto aos Conselheiros, destacando, entre outros, os 240 

seguintes aspectos: a) O programa de monitoramento compreende o item V do Plano para 241 

o Retorno Presencial de Atividades não Adaptáveis ao Modo Remoto na UFMG e deverá 242 

incluir o acompanhamento dos indicadores das cidades de Belo Horizonte e de Montes 243 

Claros e do Estado e o monitoramento na UFMG, que, por sua vez, incluirá: i) o 244 

preenchimento, por pessoas da comunidade universitária que se dirigirem à UFMG, do 245 

Questionário de Autoverificação de Sintomas, ii) a notificação imediata de casos suspeitos 246 

ou confirmados ou de contatos com pessoas contaminadas, iii) a realização de teste do tipo 247 

RT-PCR nos casos suspeitos e iv) o rastreamento rápido de contatos para suspensão de 248 

atividades e controle de surtos. b) A proposta de monitoramento foi elaborada pela Equipe 249 

Telecovid-19 do Hospital das Clínicas da UFMG, pela Diretoria de Tecnologia e 250 

Informação (DTI), pelo Departamento de Saúde do Trabalhador/PRORH (DAST), pelo 251 

Laboratório Institucional de Pesquisa em Biomarcadores (LLINBIO) da Faculdade de 252 

Farmácia, pelo Centro de Comunicação (Cedecom) da UFMG e pelo Comitê Permanente 253 

da UFMG. c) O MonitoraCovid UFMG é um aplicativo de monitoramento de casos de 254 

COVID-19 nos ambientes da UFMG, pelo qual o membro da comunidade universitária 255 

preenche o referido Questionário de Autoverificação de Sintomas e, caso necessário, é 256 

encaminhado ao serviço remoto de assistência TeleCovid. As informações extraídas dos 257 

questionários contribuirão para o levantamento de dados que orientarão medidas para 258 

controle de surtos na Universidade. d) O MonitoraCovid UFMG tem início previsto para 259 

14 de dezembro de 2020 e será apresentado nesta sexta-feira, dia 11, às Diretorias das 260 

Unidades e aos Comitês Locais e divulgado oportunamente pelo Cedecom. A seguir, o 261 

Professor André Ricardo Massensini destacou a organização da Pró-Reitoria de 262 

Pesquisa (PRPq) para trabalhar em parceria com as equipes que atuaram na elaboração do 263 

programa de monitoramento. Após esclarecimentos sobre o assunto, a Sr.ª Presidente 264 

agradeceu à Professora Cristina Gonçalves Alvim pela apresentação e pelo trabalho 265 

realizado, à PRPq por todo apoio, por meio do Programa de Cooperativa de Laboratórios 266 

da UFMG (CooLabs UFMG), à DTI e a toda equipe que trabalhou na proposta, e informou 267 

que a apresentação do MonitoraCovid UFMG será divulgada a toda a comunidade e estará 268 

disponível no site www.ufmg.br/coronavirus no dia 14 de dezembro. PALAVRA LIVRE 269 

- A Sr.ª Presidente informou ter recebido, como Presidente do CEPE, Ofício encaminhado 270 

pelo Sindicato dos Professores de Universidades Federais de Belo Horizonte, Montes 271 

Claros e Ouro Branco (APUBH), datado de 27 de novembro de 2020, com considerações 272 

sobre o Ensino Remoto Emergencial, adotado pela UFMG durante o período da pandemia, 273 

e sobre a possibilidade de revisão do Calendário Escolar de 2020 da Universidade, em 274 

função, entre outros aspectos, do direito a gozo de férias, referentes ao ano de 2020, nos 275 

meses de janeiro e fevereiro de 2021. Observou que, na discussão feita pelos membros do 276 

CEPE quando da deliberação da recomposição do Calendário Escolar de 2020, foi 277 

apresentada sugestão de se reservar intervalo de, no mínimo, trinta dias entre o final do ano 278 

letivo de 2020, que ocorrerá em 31 de março de 2021, e o início do primeiro período letivo 279 
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de 2021, cuja data ainda será definida. Relatou que repassou a citada informação à 280 

Diretoria do APUBH e ressaltou que, em reconhecimento ao cansaço de todos durante esse 281 

longo período de intenso trabalho e de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus, 282 

deverá ser contemplado um intervalo maior entre os referidos períodos letivos na proposta 283 

de Calendário Escolar para 2021 a ser elaborada pelo Departamento e Registro 284 

Acadêmico (DRCA) e, oportunamente, apreciada e decidida pelo CEPE. Observou, ainda, 285 

que não há restrição à marcação de férias durante período letivo, desde que o pedido seja 286 

aprovado pela Câmara Departamental ou estrutura equivalente e que o docente, ao 287 

preencher o formulário de solicitação, explicite como serão cumpridas suas atividades na 288 

UFMG durante seu período de férias. A Professora Benigna Maria de Oliveira prestou 289 

informações sobre o processo de monitoramento do Ensino Remoto Emergencial, 290 

implantado em agosto de 2020, que considera quatro dimensões: condições e 291 

infraestrutura, com ênfase na questão tecnológica, processos de ensino-aprendizagem e 292 

avaliativo (inclusão, comunicação, relação professor-estudante), rendimento dos estudantes 293 

(evasão, permanência, aprovação, reprovação) e gestão e apoio ao ensino. Observou que 294 

foi concluída a primeira etapa do processo, que consistiu em pesquisa exploratória 295 

direcionada aos Colegiados de Cursos, cujos resultados, registrados em relatório, 296 

apresentam análise qualitativa dos dados obtidos. Acrescentou que está sendo iniciada a 297 

segunda etapa do processo, a qual tem sido executada por um grupo de trabalho da Câmara 298 

de Graduação, com a participação de membros da Comissão Própria de Avaliação (CPA), 299 

de representantes dos estudantes e dos servidores, com o suporte do Centro de Apoio à 300 

Educação a Distância (Caed) e da DTI. Agradeceu a todos pelo trabalho voluntário que 301 

vêm realizando e informou que o questionário de avaliação será disponibilizado aos 302 

docentes, que poderão respondê-lo até o dia 8 de janeiro de 2021. A seguir, a 303 

Sr.ª Presidente, não havendo outras manifestações, observou que a presente reunião é a 304 

última de 2020, parabenizou e agradeceu aos Conselheiros pelo trabalho realizado ao longo 305 

do ano, pelo esforço conjunto empreendido em prol da educação, da preservação da vida 306 

da comunidade universitária e do engrandecimento da UFMG. Formulou votos de boas 307 

festas de final de ano aos Conselheiros e, a seguir, agradeceu-lhes pela presença e 308 

participação e encerrou a sessão, da qual eu, Consuelo Dourado Dupin, Coordenadora da 309 

Secretaria dos Órgãos de Deliberação Superior, lavrei a presente ata, que assino. 310 


