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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ENSINO, 
PESQUISA E EXTENSÃO REALIZADA EM 15 DE JULHO DE 2021 (No 378) 

Aos quinze dias do mês de julho de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, reuniu-se em 3 

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

Pesquisa (RNP), mediante prévia convocação individual, o Conselho 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); Fábio Alves da Silva Junior (Pró-Reitor de Pós-9 

Graduação); Mario Fernando Montenegro Campos (Pró-Reitor de Pesquisa); Claudia 10 

Andréa Mayorga Borges (Pró-Reitora de Extensão); Marcos Felipe Sudre Saidler, pela 11 

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

Leidivan Almeida Frazão, pelo Instituto de Ciências Agrárias; Cleida Aparecida de 13 

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

Ciências Econômicas; Luiz Gustavo de Oliveira Lopes Cançado, pelo Instituto de Ciências 15 

Exatas; Benildes Coura Moreira dos Santos Maculan, pela Escola de Ciência da 16 

Informação; Ana Maria Rabelo Gomes, pela Faculdade de Educação; Danusa Dias Soares 17 

(suplente), pela Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional; Solange 18 

Cervinho Bicalho Godoy, pela Escola de Enfermagem; Ricardo de Oliveira Duarte, pela 19 

Escola de Engenharia; Maria Aparecida Vieira Teixeira Garcia (suplente), pela Faculdade 20 

de Farmácia; Eduardo Soares Neves Silva, pela Faculdade de Filosofia e Ciências 21 

Humanas; Sergio Donizete Faria, pelo Instituto de Geociências; Elisa Maria Amorim 22 

Vieira, pela Faculdade de Letras; Paulo Márcio Campos de Oliveira, pela Faculdade de 23 

Medicina; Antônio Lincoln Campos de Andrade, pela Escola de Música; Raquel 24 

Conceição Ferreira, pela Faculdade de Odontologia; Afonso de Liguori Oliveira, pela 25 

Escola de Veterinária; Denise Bulgarelli Duczmal e Andréa Rodrigues Motta, pela 26 

representação dos Coordenadores de Colegiados de Cursos de Graduação; Isabela Almeida 27 

Pordeus e José Roberto Pellini (suplente), pela representação dos Coordenadores de 28 

Colegiados de Cursos de Pós-Graduação; Matheus Anchieta Ramirez, Júlia Maria de 29 

Andrade e Gleide Fernandes Avelar (suplente), pela representação dos Coordenadores de 30 

Extensão; Marcos Elias Sala, pela Escola de Educação Básica e Profissional; e Fabiana 31 

Maria Kakehasi, pelo Hospital das Clínicas. Justificou sua ausência à sessão a Conselheira 32 

Jussara Marques de Almeida Gonçalves, tendo também deixado de comparecer os 33 

Conselheiros Roberto Luiz Silva, Yaska Fernanda de Lima Campos, Ricardo Toshio 34 

Fujiwara, Sabrina Sedlmayer Pinto e Marco Aurélio Romano Silva. Participou da reunião 35 

como convidada, com direito a voz, mas não a voto, a Professora Ana Lydia Reis de Castro 36 

e Silva, Vice-Presidente da Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD). 37 

Encontram-se vagas as oito representações do corpo discente. Havendo quorum 38 

regulamentar, a Sr.ª Presidente cumprimentou os Conselheiros e declarou abertos os 39 
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trabalhos. EXPEDIENTE - Comunicações - Novos Conselheiros: a) A Congregação do 40 

Instituto de Ciências Agrárias (ICA), na reunião realizada no dia 28 de maio de 2021, 41 

elegeu, como representantes da Unidade no CEPE, as Professoras Leidivan Almeida 42 

Frazão (efetiva) e Luciana Castro Geraseev (suplente). b) A Congregação da Escola de 43 

Música, em reunião realizada no dia 14 de junho de 2021, elegeu, como representantes da 44 

Unidade no CEPE, os Professores Antônio Lincoln Campos de Andrade (efetivo) e Marcos 45 

Flávio de Aguiar Freitas (suplente). c) A Congregação da Faculdade de Odontologia, na 46 

reunião de 5 de julho de 2021, elegeu, como representantes da Unidade no CEPE, os 47 

Professores Raquel Conceição Ferreira (efetiva) e Rodrigo Richard da Silveira (suplente). 48 

A Sr.ª Presidente cumprimentou e desejou boas-vindas aos novos Conselheiros. A seguir, 49 

informou que os quatro Pró-Reitores Acadêmicos, em observação à Resolução do CEPE 50 

no 04/2007, de 24 de maio de 2007, que estabelece normas e procedimentos para a 51 

indicação dos membros do CEPE para as Câmaras, após consulta aos novos Conselheiros, 52 

apresentaram ao CEPE sugestão de manutenção dos representantes do ICA, da Escola de 53 

Música e da Faculdade de Odontologia nas mesmas Câmaras em que atuavam as 54 

representações anteriores, ou seja, respectivamente nas Câmaras de Pós-Graduação, de 55 

Graduação e de Pesquisa, e submeteu a sugestão ao Plenário. A proposta foi acolhida por 56 

unanimidade, passando as Professoras Leidivan Almeida Frazão (efetiva) e Luciana Castro 57 

Geraseev (suplente) a atuar na Câmara de Pós-Graduação; os Professores Antônio Lincoln 58 

Campos de Andrade (efetivo) e Marcos Flávio de Aguiar Freitas (suplente), na Câmara de 59 

Graduação; e os Professores Raquel Conceição Ferreira (efetiva) e Rodrigo Richard da 60 

Silveira (suplente), na Câmara de Pesquisa. Informes - A Sr.ª Presidente informou que, no 61 

dia 9 de julho de 2021, foram realizadas eleições, pela Comissão Eleitoral Central, 62 

conforme Edital CEC no 01/2021, para a recomposição de vagas no CEPE e que, de acordo 63 

com os resultados apurados, com homologação prevista para até 21 de julho de 2021, 64 

foram eleitos os seguintes docentes: a) representantes dos Coordenadores de Colegiados de 65 

Cursos de Pós-Graduação: Ricardo Toshio Fujiwara (efetivo), do Instituto de Ciências 66 

Biológicas, e Benito Soto Blanco (suplente), da Escola de Veterinária; e Herman Sander 67 

Mansur (efetivo), da Escola de Engenharia, e Luiz Carlos Alves de Oliveira (suplente), do 68 

Instituto de Ciências Exatas. b) representantes dos Coordenadores de Colegiados de Cursos 69 

de Graduação: Andréa Rodrigues Motta (efetiva), da Faculdade de Medicina, e Maria 70 

Mendes Cantoni (suplente), da Faculdade de Letras. c) representantes dos Coordenadores 71 

de Grupos de Pesquisa: i) área de Ciências da Natureza: Jussara Marques de Almeida 72 

Gonçalves (efetiva), do Instituto de Ciências Exatas, e Rodrigo Lambert Oréfice (suplente), 73 

da Escola de Engenharia; ii) área de Ciências da Vida: Mauro Martins Teixeira (efetivo), 74 

do Instituto de Ciências Biológicas, e Fernão Castro Braga (suplente), da Faculdade de 75 

Farmácia; e iii) área de Humanidades: Ana Flávia Machado (efetiva), da Faculdade de 76 

Ciências Econômicas, e Eduardo dos Santos Andrade (suplente), da Escola de Belas-Artes. 77 

A seguir, a Sr.ª Presidente prestou os seguintes informes: a) Em 7 de julho de 2021, foi 78 

realizado webinário para discussão das diretrizes que consolidarão a Política de Inovação 79 
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da UFMG, com base em marcos legais, como a Lei no 13.243, de 11 de janeiro de 2016, e 80 

o Decreto no 9.283, de 7 de fevereiro de 2018. A Sr.ª Presidente, após observar que a 81 

gravação do evento está disponível no canal no YouTube da Coordenadoria de Assuntos 82 

Comunitários (CAC), relatou que o webinário contou com a participação dos Professores 83 

Alessandro Fernandes Moreira, Vice-Reitor; Mario Fernando Montenegro Campos, Pró-84 

Reitor de Pesquisa; Jaime Arturo Ramírez, Presidente da Fundação de Desenvolvimento da 85 

Pesquisa (Fundep); Marco Aurélio Crocco Afonso, Presidente do Parque Tecnológico de 86 

Belo Horizonte (BH-TEC); Vânya Duarte Pasa, Coordenadora do Laboratório de Ensaios 87 

de Combustíveis (LEC) da UFMG; Gilberto Medeiros Ribeiro e Sr.a Juliana Correa 88 

Crepaldi, respectivamente Diretor e Coordenadora-Geral da Coordenadoria de 89 

Transferência e Inovação Tecnológica (CTIT). Destacou que, com base nas discussões que 90 

vêm sendo realizadas e ouvida a comunidade universitária, por meio de formulário 91 

disponível eletronicamente até a última sexta-feira, 9 de julho, será encaminhada 92 

oportunamente, para apreciação dos órgãos superiores, proposta de resolução sobre a 93 

matéria. b) Em 8 de julho de 2021, Dia Nacional da Ciência, foi realizado webinário na 94 

UFMG para discutir o tema “Políticas públicas em ciência e tecnologia”. Sob a mediação 95 

da Reitora, foi realizada uma mesa-redonda, que contou com a participação do Professor 96 

Renato Janine Ribeiro, que nesta semana assume a Presidência da Sociedade Brasileira 97 

para o Progresso da Ciência (SBPC), da Professora Soraya Soubhi Smaili, da Academia de 98 

Ciências Farmacêuticas do Brasil (ACFB), e do Professor Luiz Davidovich, Presidente da 99 

Academia Brasileira de Ciências (ABC). A gravação do evento está disponível no canal da 100 

CAC no Youtube. A Sr.ª Presidente observou que, no mesmo dia, foi publicado, no jornal 101 

Folha de S.Paulo, artigo de sua autoria, disponível na página eletrônica da UFMG, 102 

intitulado “Cortes de verbas na ciência ameaçam o futuro do país”, que traça um panorama 103 

da ciência e tecnologia no Brasil e enfatiza a necessidade de investimento na área. c) Em 104 

29 de junho de 2021, a Reitora da UFMG assumiu a Presidência da Associação de 105 

Universidades Grupo Montevidéu (AUGM), composta exclusivamente por universidades 106 

públicas de seis países da América do Sul (Argentina, Brasil, Bolívia, Chile, Paraguai e 107 

Uruguai), sendo a primeira mulher a ocupar o cargo da Entidade em seus trinta anos de 108 

existência. A Sr.ª Presidente externou sua satisfação por estar à frente da AUGM e a honra 109 

de ser a primeira mulher nessa posição, pontuando a necessidade de se dar visibilidade à 110 

questão da equidade de gênero no âmbito do ensino superior na região, em que reitorados 111 

de universidades públicas latino-americanas são majoritariamente masculinos. d) Em 13 de 112 

julho de 2021, foi divulgado o resultado do ranking da Times Higher Education (THE), um 113 

dos mais importantes do mundo, que aponta a UFMG como a quinta melhor universidade 114 

da América Latina e, no Brasil, a terceira melhor instituição de ensino superior e a melhor 115 

instituição federal de educação. A Sr.a Presidente ressaltou que, embora a UFMG não 116 

balize sua atuação pelos rankings, é com grande satisfação que a Instituição recebe esse 117 

resultado, que reconhece suas ações diante do difícil contexto mundial atualmente. e) A 118 

UFMG recebeu o Prêmio de Inovação Universidades, conferido pela Clarivate Analytics, 119 
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empresa especializada na produção de análises no campo da propriedade intelectual, por 120 

ter sido a universidade brasileira que registrou o maior número de patentes no Instituto 121 

Nacional de Propriedade Industrial (INPI) no período de 2010 a 2019. A Sr.ª Presidente 122 

destacou que a CTIT é a instância responsável, na UFMG, pela gestão de patentes e 123 

ressaltou que o resultado obtido pela Universidade é motivo de orgulho, resultado do 124 

trabalho ininterrupto que toda a comunidade universitária realiza na produção de 125 

conhecimento. f) No período de 23 a 31 de julho, será realizada a 53a edição do Festival de 126 

Inverno UFMG, cuja programação, gratuita, aberta ao público e em formato on-line, 127 

disponível no canal do YouTube da Diretoria de Ação Cultural (DAC), prevê diálogos e 128 

apresentações culturais de diversas vertentes com o tema “Escutas e Vozes dos Brasis”, 129 

com reflexões em torno do centenário da Semana de Arte Moderna de 1922. A 130 

programação foi planejada em conjunto pela DAC e pelo projeto MinasMundo, que, 131 

formado por rede de pesquisadores de diversas universidades nacionais e internacionais, 132 

busca rever os sentidos do Modernismo em diferentes linguagens artísticas, intelectuais e 133 

políticas. A abertura do evento será realizada no dia 23 de julho, às 18h30min, com 134 

palestra e encontro da escritora e professora de literatura Eneida Maria de Souza com o 135 

escritor Silviano Santiago, para discutir o novo livro do autor, Menino sem passado; às 136 

20h15min, o compositor, cantor e poeta Arnaldo Antunes abordará parte do livro Algo 137 

antigo, de sua autoria, em encontro poético com a escritora Lucia Castello Branco. g) Será 138 

realizado às 10h de amanhã, 16 de julho, Dia do Estado de Minas Gerais, pela Assembleia 139 

Legislativa de Minas Gerais (ALMG), em conjunto com instituições parceiras, como parte 140 

de uma extensa programação organizada pelo Legislativo em comemoração ao Dia de 141 

Minas Gerais, o webinário “Formação do Povo Mineiro: as Diversas Faces de um Mosaico 142 

em Construção”. O evento contará com a participação do Presidente da ALMG, Deputado 143 

Agostinho Patrus, da Professora Vanicléia Silva Santos, do Departamento de História da 144 

UFMG e curadora associada da Coleção de Arte Africana do Penn Museum, e do jornalista 145 

Américo Antunes, que lançou obra de sua autoria, 1720-2020: livro-reportagem das 146 

comemorações do tricentenário de Minas Gerais. A seguir, a Sr.ª Presidente informou que 147 

será enviado aos Conselheiros o Relatório de Atividades da Diretoria de Relações 148 

Internacionais (DRI) relativo ao ano de 2020 (ANEXO A), encaminhado ao CEPE pelo 149 

Diretor de Relações Internacionais, Professor Aziz Tuffi Saliba, mediante o Ofício 150 

no 64/2021 (ANEXO B), relatório que deve ser anualmente apresentado ao Colegiado, 151 

conforme disposto no art. 9o da Resolução do CEPE no 15/2018, de 9 de outubro de 2018, 152 

que aprova o regulamento de funcionamento da DRI. ORDEM DO DIA - A 153 

Sr.ª Presidente pediu a autorização do CEPE para incluir informe sobre o processo para o 154 

planejamento do Ensino Híbrido Emergencial (oferta de atividades de forma remota e 155 

presencial) na UFMG. Não havendo manifestações contrárias, o assunto foi inserido como 156 

último item na ordem do dia. 1 Editais de processos seletivos - aprovações ad 157 

referendum - A Sr.ª Presidente informou ter aprovado, ad referendum do CEPE, os Editais 158 

dos processos seletivos para ingresso, em 2021, nos cursos de Formação Intercultural para 159 
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Educadores Indígenas e nos Cursos de Graduação em Letras-Libras Licenciatura, 160 

considerando que não houve reunião do CEPE em tempo necessário para a apreciação dos 161 

Editais e sua obrigatória divulgação com antecedência mínima de 30 dias do início do 162 

período de inscrições, previstas, respectivamente, para o período de 22 de julho a 12 de 163 

agosto e o período de 26 de julho a 17 de agosto. A seguir, passou a palavra à Pró-Reitora 164 

de Graduação, Professora Benigna Maria Oliveira, a qual informou que nenhum dos 165 

Editais sofreu modificações em relação aos publicados no ano anterior e destacou as 166 

adaptações necessárias, em ambos os processos seletivos, para a realização das provas, em 167 

face da pandemia do novo coronavírus (Covid-19). 1.1 Edital do processo seletivo para 168 

ingresso, em 2021, no Curso de Formação Intercultural para Educadores 169 

Indígenas (FIEI) (Processo SEI no 23072.234169/2021-56) - A Sr.ª Presidente, após 170 

informar que foram encaminhados aos Conselheiros o Ofício no 791/2021 do Gabinete da 171 

Reitora (ANEXO C) e o Edital no 1023/2021, referente ao processo seletivo do FIEI 172 

(ANEXO D), submeteu o assunto a discussão. Não havendo manifestações, com a 173 

anuência do Plenário, colocou em votação sua aprovação ad referendum, a qual foi 174 

homologada por unanimidade. 1.2 Edital do concurso vestibular para ingresso, em 175 

2021, no Curso de Graduação em Letras-Libras Licenciatura (Processo SEI 176 

no 23072.234182/2021-13) - A Sr.ª Presidente informou que foram disponibilizados aos 177 

Conselheiros o Ofício no 792/2021 do Gabinete da Reitora (ANEXO E) e o Edital 178 

no 1026/2021 (ANEXO F). A seguir, submeteu o assunto a discussão e, não havendo 179 

manifestações, após obter a anuência do Plenário, colocou em votação sua aprovação ad 180 

referendum do CEPE, a qual foi homologada por unanimidade. 2 Recomposições - 181 

2.1 Indicação pela Reitora, ouvido o CEPE, de membros para recompor o Comitê de 182 

Coordenação do Centro de Estudos Norte-Americanos (CENA) (Processo SEI 183 

no 23072.230121/2021-79) - A Sr.ª Presidente informou que foram encaminhados aos 184 

Conselheiros o Ofício no 714/2021 do Gabinete da Reitora (ANEXO G) e a Resolução do 185 

CEPE no 17/2018, de 9 de outubro de 2018, que criou o CENA, segundo a qual o Centro é 186 

coordenado por um Comitê de Coordenação, constituído por cinco membros indicados pela 187 

Reitora, ouvidos o CEPE e as Congregações das Unidades, um dos quais indicado como 188 

Presidente. Esclareceu que o conjunto de indicações é oriundo de sugestões encaminhadas 189 

pelas Diretorias das Unidades, observado o equilíbrio de representatividade de acordo com 190 

as áreas do conhecimento. A seguir, informou que foram indicados os seguintes docentes 191 

para recompor o Comitê de Coordenação do CENA: Aristóteles Góes Neto, do 192 

Departamento de Microbiologia do Instituto de Ciências Biológicas, o qual está sendo 193 

indicado à recondução como Presidente do Comitê; Luís Cláudio Pereira Symanski, do 194 

Departamento de Antropologia e Arqueologia da Faculdade de Filosofia e Ciências 195 

Humanas; Gláucio Ferreira Maciel Gonçalves, do Departamento de Direito e Processo 196 

Civil e Comercial da Faculdade de Direito; Leonardo Barci Castriota, do Departamento de 197 

Análise Crítica e Histórica da Arquitetura e do Urbanismo da Escola de Arquitetura; e 198 

Magda Maria Profeta da Luz, do Departamento de Cirurgia da Faculdade de Medicina. A 199 
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Sr.ª Presidente submeteu o conjunto de indicações à apreciação dos Conselheiros e, não 200 

havendo manifestações, colocou-o em votação. Houve aprovação unânime do Plenário, 201 

tendo sido gerada a Portaria no 5088/2021 (ANEXO H). 2.2 Indicação, pelo CEPE, de 202 

membros para recompor o Comitê de Internacionalização da Diretoria de Relações 203 

Internacionais (DRI) (Processo SEI no 23072.230121/2021-79) - A Sr.ª Presidente 204 

observou que foram disponibilizados aos Conselheiros o Ofício no 777/2021 do Gabinete 205 

da Reitora (ANEXO I) e a Resolução do CEPE no 15/2018, de 9 de outubro de 2018, que 206 

aprova o regulamento de funcionamento da DRI, segundo o qual o Comitê de 207 

Internacionalização é composto por sete membros, dentre os quais dois são indicados pelo 208 

CEPE, com os respectivos suplentes, para cumprimento de mandato de dois anos. 209 

Informou terem sido sugeridos os seguintes docentes para integrar o Comitê de 210 

Internacionalização da DRI: Nilo de Oliveira Nascimento, do Departamento de Engenharia 211 

Hidráulica e de Recursos Hídricos da Escola de Engenharia, como membro efetivo, e Luiz 212 

Roberto Pinto Nazario, lotado no Departamento de Fotografia e Cinema da Escola de 213 

Belas-Artes, como membro suplente; e Jamile Bergamaschine Mata Diz, do Departamento 214 

de Direito Público da Faculdade de Direito, como efetiva, e, como sua suplente, Magna 215 

Maria Inácio, do Departamento de Ciência Política da Faculdade de Filosofia e Ciências 216 

Humanas. A Sr.ª Presidente submeteu o assunto a discussão e, não havendo manifestações, 217 

com a anuência do Plenário, colocou em votação os nomes sugeridos, os quais foram 218 

aprovados por unanimidade. Foi gerada a Portaria no 5091/2021 (ANEXO J). 219 

2.3 Indicação, pelo CEPE, de membros para recompor o Conselho Diretor do Centro 220 

Esportivo Universitário (CEU) (Processo SEI no 23072.231424/2021-17) - A 221 

Sr.ª Presidente observou que foram encaminhados aos Conselheiros o Ofício no 740/2021 222 

do Gabinete da Reitora (ANEXO K) e a Resolução do Conselho Universitário no 02/2015, 223 

de 31 de março de 2015, que estabelece o Regimento do CEU, segundo a qual o Conselho 224 

Diretor do Órgão é constituído por sete membros, sendo dois indicados pelo CEPE, 225 

juntamente com os respectivos suplentes, para mandato de dois anos, permitida a 226 

recondução. A seguir, informou que foram sugeridos, para integrar o referido Conselho 227 

Diretor, os Professores: Ivana Montandon Soares Aleixo, do Departamento de Esportes da 228 

Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional, como efetiva, e, como sua 229 

suplente, indicada à recondução, Maria Lúcia Machado Duarte, lotada no Departamento de 230 

Engenharia Mecânica da Escola de Engenharia; e Diego Rodrigues Macedo e Frederico 231 

Wagner de Azevedo Lopes, ambos lotados no Departamento de Geografia do Instituto de 232 

Geociências, indicados à recondução como membros efetivo e suplente, respectivamente. 233 

A Sr.ª Presidente submeteu o assunto a discussão e, não havendo manifestações, com a 234 

aquiescência dos Conselheiros, colocou em votação as citadas indicações, as quais foram 235 

aprovadas por unanimidade. Foi gerada a Portaria no 5092/2021 (ANEXO L). 236 

2.4 Indicação, pelo CEPE, de membros para recompor o Comitê Científico do 237 

Instituto de Estudos Avançados Transdisciplinares (IEAT) (Processo SEI 238 

no 23072.213688/2021-81) - A Sr.ª Presidente observou que, de acordo com a Resolução 239 
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do Conselho Universitário no 05/2015, de 26 de maio de 2015, que estabelece o Regimento 240 

do IEAT, seu Comitê Científico é integrado pelo Diretor do Órgão e por oito membros, 241 

indicados pelo CEPE, a partir do conjunto de sugestões elaborado pelo Conselho Diretor 242 

do IEAT, sem prejuízo de indicações originárias do próprio CEPE, para mandato de três 243 

anos, permitida uma recondução. Destacou que a referida Resolução estabelece que a 244 

escolha dos oito membros deve buscar o equilíbrio da composição do Comitê Científico, 245 

considerando a área de atuação, e podendo incluir pesquisadores vinculados à UFMG 246 

(ativos ou inativos), pesquisadores de outras instituições de ensino de Minas Gerais e de 247 

outros estados da federação e profissionais não vinculados ao ensino superior. A seguir, 248 

informou que foram disponibilizados aos Conselheiros a Resolução do Conselho 249 

Universitário no 05/2015, o Ofício no 778/2021 do Gabinete da Reitora (ANEXO M) e 250 

resumo dos currículos dos seguintes docentes indicados pelo Comitê Diretor do IEAT 251 

(ANEXO N): Ana Maria Rabelo Gomes, do Departamento de Ciências Aplicadas à 252 

Educação da Faculdade de Educação; Antônio Luiz Pinho Ribeiro, do Departamento de 253 

Clínica Médica da Faculdade de Medicina; Francisco Antônio Rodrigues Barbosa, do 254 

Departamento de Genética, Ecologia e Evolução do Instituto de Ciências Biológicas 255 

(recondução); Isabela Almeida Pordeus, do Departamento de Saúde Bucal da Criança e do 256 

Adolescente da Faculdade de Odontologia; Ricardo Hiroshi Caldeira Takahashi, do 257 

Departamento de Matemática do Instituto de Ciências Exatas, atualmente no exercício da 258 

função de Assessor do Gabinete da Reitora, como Pesquisadores vinculados à UFMG 259 

(ativos ou inativos); e Evaldo Ferreira Vilela, Presidente do Conselho Nacional de 260 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq); José Luís da Costa Fiori, Professor 261 

Titular de Economia Política Internacional do Instituto de Economia e do Núcleo de 262 

Estudos Internacionais da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ); e Sônia 263 

Salzstein Goldberg, Professora Titular de História da Arte e Teoria da Arte junto ao 264 

Departamento de Artes Plásticas da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de 265 

São Paulo (USP), como Pesquisadores de outras instituições de ensino de Minas Gerais e 266 

de outros estados da federação. A Sr.ª Presidente consultou o Plenário quanto a indicações 267 

do próprio CEPE e, não as havendo, agradeceu aos Conselheiros e destacou a relevância 268 

dos nomes indicados para recompor o Comitê Científico do IEAT, os quais, além de 269 

contemplarem todas as áreas do conhecimento, apresentam equidade de gênero. Em 270 

seguida, submeteu o assunto a discussão e, não havendo manifestações, com a anuência do 271 

Plenário, colocou em votação o conjunto das indicações, que foi aprovado, com as 272 

abstenções das Professoras Isabela Almeida Pordeus e Ana Maria Rabelo Gomes, ambas 273 

indicadas para compor o referido Comitê. Foi gerada a Portaria no 5093/2021 (ANEXO O). 274 

2.5 Indicação pela Reitora, ouvido o CEPE, de membros para recompor o Conselho 275 

Diretor do Centro de Microscopia da UFMG (Processo SEI no 23072.215988/2021-02) - 276 

A Sr.ª Presidente informou que foram encaminhados aos Conselheiros o Ofício 277 

no 781/2021 do Gabinete da Reitora (ANEXO P) e a Resolução do Conselho Universitário 278 

no 14/2013, de 2 de julho de 2013, que estabelece o Regimento do Centro de Microscopia, 279 
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Órgão Suplementar, cujo Conselho Diretor é constituído por nove membros, dentre os 280 

quais seis devem ser pesquisadores do quadro docente da UFMG, indicados pela Reitora, 281 

ouvido o CEPE, para cumprimento de mandato de dois anos, permitida a recondução. A 282 

Sr.ª Presidente informou haver três vagas a serem preenchidas no referido Conselho 283 

Diretor, para as quais está sendo indicada a recondução dos seguintes docentes: Cristina 284 

Guatimosim Fonseca, do Departamento de Morfologia do Instituto de Ciências Biológicas; 285 

Zélia Inês Portela Lobato, do Departamento de Medicina Veterinária Preventiva da Escola 286 

de Veterinária; e Armando da Silva Cunha Júnior, do Departamento de Produtos 287 

Farmacêuticos da Faculdade de Farmácia. A Sr.ª Presidente submeteu o assunto a 288 

discussão e, não havendo manifestações, com a aquiescência do Plenário, colocou em 289 

votação as indicações, que foram aprovadas por unanimidade. Foi gerada a Portaria 290 

no 5094/2021 (ANEXO Q). 2.6 Indicação, pela Reitora, ouvido o CEPE, de membros 291 

para recompor o Conselho Diretor da Biblioteca Universitária - Sistema de 292 

Bibliotecas da UFMG (Processo SEI no 23072.244060/2020-46) - A Sr.ª Presidente 293 

informou que foram disponibilizados aos Conselheiros o Ofício no 808/2021 do Gabinete 294 

da Reitora (ANEXO R) e a Resolução do Conselho Universitário no 12/2005, de 3 de 295 

novembro de 2005, que aprova o Regimento da Biblioteca Universitária/Sistema de 296 

Bibliotecas da UFMG, Órgão Suplementar, cujo Conselho Diretor deve ser integrado por 297 

dez docentes, com respectivos suplentes, representando as áreas do conhecimento, todos 298 

indicados pela Reitora, ouvido o CEPE, para cumprimento de mandato vinculado de dois 299 

anos, permitida a recondução. A seguir, informou que há quatro vagas a serem preenchidas 300 

no referido Conselho Diretor, para as quais estão sendo indicados, a partir de sugestões 301 

encaminhadas pelas Diretorias das Unidades, os seguintes docentes: Adriana Goulart de 302 

Sena Orsini (efetiva), do Departamento de Direito do Trabalho e Introdução ao Estudo de 303 

Direito da Faculdade de Direito, e Eduardo Queiroga (suplente), do Departamento de 304 

Fotografia e Cinema da Escola de Belas-Artes; Giovanni Antônio Paiva de Oliveira 305 

(efetivo), do Departamento de Anatomia e Imagem da Faculdade de Medicina, e Rosa 306 

Núbia Vieira de Moura (suplente), do Departamento de Odontologia Social e Preventiva da 307 

Faculdade de Odontologia; André Velloso Batista Ferreira (efetivo), do Departamento de 308 

Geografia do Instituto de Geociências, e Ricardo Augusto de Souza (suplente), lotado na 309 

Faculdade de Letras; Alexandre Mendes Cunha (efetivo), do Departamento de Ciências 310 

Econômicas da Faculdade de Ciências Econômicas, e Luiz Alex Silva Saraiva (suplente), 311 

do Departamento de Ciências Administrativas da Faculdade de Ciências Econômicas. A 312 

Sr.ª Presidente submeteu o assunto a discussão e, não havendo manifestações, com a 313 

anuência dos Conselheiros, colocou em votação o conjunto das indicações, que foi 314 

aprovado por unanimidade pelo Plenário. Foi gerada a Portaria no 5095/2021 (ANEXO S). 315 

3 Recurso contra decisão da Câmara de Pós-Graduação, referente a reconhecimento 316 

do diploma de Doctora en Ciencias Jurídicas Y Sociales, expedido pela Universidad Del 317 

Museo Social Argentino  (Buenos Aires / Argentina), como equivalente ao título de 318 

Doutora em Direito outorgado pela UFMG, de interesse de Carla Maria Fernandes 319 
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Brito Barros (Processo no 23072.204419/2021-23) - A Sr.ª Presidente informou que foi 320 

encaminhado aos Conselheiros o Parecer da Relatora (ANEXO T), Professora Benildes 321 

Coura Moreira dos Santos Maculan, a quem passou a palavra para apresentação do assunto 322 

ao Plenário. A Sr.ª Presidente agradeceu à Relatora pela elaboração do cuidadoso e 323 

detalhado parecer e, a seguir, passou a palavra ao Pró-Reitor de Pós-Graduação, Professor 324 

Fábio Alves da Silva Júnior, que, após igualmente formular agradecimentos à Relatora 325 

pelo trabalho realizado, considerou que, embora sugerida no voto do Parecer, não se faz 326 

necessária a alteração da Resolução Complementar no 01/2017, de 21 de março de 2017, 327 

relativa às normas para reconhecimento de diplomas de pós-graduação stricto sensu 328 

obtidos no exterior, uma vez que, na UFMG, a tramitação dos pedidos de reconhecimento 329 

de títulos de pós-graduação culmina na aprovação de cerca de 80%, sendo que, dos 20% 330 

indeferidos, apenas 20% geram recursos, pouco significativo quantitativamente. Esclareceu 331 

ainda que a tramitação simplificada, prevista na legislação em vigor sobre reconhecimento 332 

de título obtido no exterior, não está devidamente formalizada pelo Ministério da 333 

Educação (MEC) junto à Plataforma Carolina Bori, questão que está causando mal-334 

entendidos aos pleiteantes. A Professora Benildes Coura Moreira dos Santos Maculan 335 

destacou que sua sugestão de atualização da citada Resolução não interfere no voto de seu 336 

Parecer e foi motivada pela informação, que obteve no webinário oferecido pelo MEC em 337 

18 de maio de 2021, de que 20% do total dos processos recebidos gerariam recursos. 338 

Houve manifestação favorável à revisão dos valores das taxas cobradas pela UFMG para 339 

processos de reconhecimento de títulos obtidos no exterior, uma vez que, em virtude dos 340 

baixos valores, há recorrência de pedidos, mesmo inexistindo processos favoráveis ao 341 

reconhecimento de títulos emitidos por determinadas instituições estrangeiras, que são 342 

reiteradamente indeferidos. A Sr.ª Presidente informou que as Pró-Reitorias de Graduação 343 

e de Pós-Graduação estão realizando levantamento dos custos de tramitação processual e 344 

dos valores cobrados em processos dessa natureza, para avaliação, e relatou que a 345 

Controladoria Geral da União (CGU), em recente auditoria na UFMG, elogiou a condução 346 

da Universidade e recomendou o levantamento dos referidos dados. A seguir, não havendo 347 

outras manifestações, obtendo a anuência do Plenário, colocou em votação o Parecer da 348 

Relatora, cujo voto é pelo indeferimento dos pedidos feitos no recurso interposto pela 349 

Senhora Carla Maria Fernandes Brito Barros. O documento foi aprovado por unanimidade. 350 

4 Pedido de remoção de servidor docente do Departamento de Física do Instituto de 351 

Ciências Exatas (ICEx) para o Departamento de Engenharia Nuclear da Escola de 352 

Engenharia, de interesse de Sergio Ricardo de Azevedo Souza (Processo 353 

no 23072.213611/2021-19) - A Sr.ª Presidente observou que as propostas de remoção 354 

docente, quando já aprovadas pelas Congregações de ambas as Unidades, ouvidos os 355 

respectivos Departamentos, devem ser submetidas ao CEPE, para decisão final, conforme 356 

disposto no art. 133 do Regimento Geral da UFMG, de 1990 (convalidado nos termos do 357 

§ 1o do art. 151 da Resolução Complementar no 03/2018 do Conselho Universitário, que 358 

aprova o Regimento da UFMG em vigor). A seguir, após informar que foram 359 
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encaminhados aos Conselheiros o Ofício no 741/2021 do Gabinete da Reitora (ANEXO U) 360 

e o Parecer no 733/2021 aprovado pela CPPD (ANEXO V), passou a palavra à Vice-361 

Presidente da CPPD, Professora Ana Lydia Reis de Castro e Silva, que expôs o assunto aos 362 

Conselheiros. A Sr.ª Presidente, em seguida, submeteu o assunto a discussão e, não 363 

havendo manifestações, com a anuência do Plenário, colocou em votação o Parecer 364 

no 733/2021 da CPPD, cujo voto recomenda a aprovação da remoção do Professor Sergio 365 

Ricardo de Azevedo Souza, em exercício provisório na UFMG, do Departamento de Física 366 

do ICEx para o Departamento de Engenharia Nuclear da Escola de Engenharia. O 367 

documento foi aprovado por unanimidade. 5 Perfil de Referência das Unidades - 368 

Resolução Complementar no 02/2014 do Conselho Universitário (Processo SEI 369 

no 23072.233898/2021-95) - A Sr.ª Presidente informou que foram encaminhados aos 370 

Conselheiros os seguintes documentos: Ofício no 807/2021 do Gabinete da Reitora 371 

(ANEXO W); Ofício no 57/2021 da CPPD (ANEXO X); Parecer no 822/2021 da CPPD 372 

(ANEXO Y); Resolução Complementar do Conselho Universitário no 02/2014, de 10 de 373 

junho de 2014, que dispõe sobre regimes de trabalho docente; encargos docentes; 374 

concessão, reversão de classe e alteração de regime de trabalho de vaga de magistério da 375 

carreira de Magistério Federal da UFMG; e Resolução Complementar do Conselho 376 

Universitário no 04/2014, de 9 de setembro de 2014, que dispõe sobre as progressões e 377 

promoções dos integrantes das Carreiras de Magistério da UFMG. A seguir, procedeu à 378 

leitura dos artigos 10, 11 e 12 da Resolução Complementar do Conselho Universitário 379 

no 02/2014, cujo teor é o seguinte: “Art. 10. Compete à Congregação da Unidade 380 

estabelecer o Perfil de Referência da Unidade, definindo as atividades acadêmicas 381 

esperadas para cada classe da carreira, a partir de proposta apresentada pelas respectivas 382 

Câmaras Departamentais ou estruturas equivalentes. Art. 11. O Perfil de Referência da 383 

Unidade deverá ser remetido ao CEPE para aprovação. Art. 12. O Perfil de Referência da 384 

Unidade terá validade de 5 (cinco) anos, findos os quais cada Unidade deverá encaminhar 385 

ao CEPE sua solicitação de renovação ou modificação, devidamente justificada”. A 386 

Sr.ª Presidente destacou que o CEPE, na reunião de 10 de setembro de 2020, solicitou à 387 

CPPD a realização de estudos, para apresentação aos Conselheiros, sobre a existência ou 388 

não de conflito entre as Resoluções Complementares do Conselho Universitário no 02/2014 389 

e no 04/2014, quanto à definição do Perfil de Referência das Unidades. A seguir, passou a 390 

palavra à Vice-Presidente da CPPD, Professora Ana Lydia Reis de Castro e Silva, que fez 391 

a exposição do estudo elaborado, pontuando as propostas da CPDD registradas no Parecer 392 

no 822/2021, quais sejam: a) que o Perfil de Referência e a resolução/decisão local sobre 393 

indicadores e parâmetros para promoção e progressão contenham aspectos comuns e que 394 

sejam ambos aprovados pelas Congregações; b) que o Perfil de Referência da Unidade seja 395 

submetido ao CEPE para homologação, conforme determina a Resolução Complementar 396 

no 02/2014; c) que o Perfil de Referência seja considerado nas solicitações de alteração de 397 

regime de trabalho e nas demais situações previstas na Resolução Complementar 398 

no 02/2014; d) que, especificamente no caso dos processos de alteração de regime, os 399 
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Planos de Trabalho sejam avaliados à luz do regime proposto e na Classe do solicitante, em 400 

conformidade com o Perfil de Referência da Unidade; e) que seja estabelecido prazo para 401 

que as Unidades apresentem novamente suas propostas de Perfil de Referência, podendo 402 

ser o equivalente ao prazo estabelecido originalmente na Resolução Complementar 403 

no 02/2014, isto é, 120 dias a contar da decisão do CEPE. A seguir, a Sr.ª Presidente 404 

observou que algumas Unidades já enviaram suas propostas de Perfil de Referência quando 405 

da entrada em vigor da citada Resolução Complementar no 02/2014, mas nenhuma chegou 406 

a ser apreciada pelo CEPE em face da dúvida apresentada à época sobre a necessidade da 407 

definição do Perfil de Referência da Unidade. Sugeriu, como acréscimo à proposta da 408 

CPPD, a solicitação de reenvio, pelas Unidades, de suas propostas de Perfil de Referência 409 

com elementos comuns de parâmetros de progressão e de promoção docente, para decisão 410 

do CEPE, subsidiado por parecer da CPPD. Em seguida, submeteu o assunto a discussão e, 411 

não havendo manifestações, com a anuência do Plenário, colocou em votação o Parecer 412 

no 822/2021 da CPPD, com a citada sugestão de acréscimo. Houve aprovação unânime do 413 

Plenário. 6 Relatório de atividades de 2020 do Instituto de Estudos Avançados 414 

Transdisciplinares (IEAT) (Processo SEI no 23072.233967/2021-61) - A Sr.ª Presidente 415 

solicitou a autorização do Plenário para convidar o Diretor do IEAT, Professor Estevam 416 

Barbosa de Las Casas, para apresentar o Relatório de Atividades do Órgão relativo a 2020. 417 

Não havendo objeções, o referido docente passou a participar da reunião. A Sr.ª Presidente 418 

observou que, conforme disposto no art. 7o, inciso VIII, da Resolução do Conselho 419 

Universitário no 05/2015, de 26 de maio de 2015, que estabelece o Regimento do IEAT, 420 

compete ao Diretor do Instituto “elaborar o relatório anual de atividades e a prestação de 421 

contas e encaminhá-los, após a apreciação do Comitê Diretor, para pronunciamento do 422 

CEPE, e, posteriormente, para conhecimento do Conselho Universitário”. Informou que 423 

foram disponibilizados aos Conselheiros o Ofício no 788/2021 do Gabinete da Reitora 424 

(ANEXO Z), o Relatório de Atividades do IEAT de 2020 (ANEXO AA) e a Resolução do 425 

Conselho Universitário no 05/2015, de 26 de maio de 2015, que aprova o Regimento do 426 

IEAT. Em seguida, passou a palavra ao Professor Estevam Barbosa de Las Casas, que 427 

apresentou o Relatório das atividades do Instituto em 2020. A Sr.ª Presidente, agradeceu e 428 

parabenizou o Diretor do IEAT, votos extensivos a toda a equipe, pela excelente qualidade 429 

do trabalho realizado pelo Instituto, que tem alcançado com sucesso grande grupo de 430 

estudantes. Em seguida, submeteu a discussão o assunto e, não havendo manifestações, a 431 

Sr.ª Presidente considerou que o CEPE pronunciou-se favoravelmente acerca do Relatório 432 

de Atividades 2020, que será apresentado ao Conselho Universitário, para conhecimento. 433 

7 Informe da Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) sobre o planejamento para 434 

implantação do Ensino Híbrido Emergencial (oferta de atividades acadêmicas de 435 

forma remota e presencial) - A Sr.ª Presidente informou que a UFMG iniciou discussões 436 

para a implantação temporária e emergencial do regime de Ensino Híbrido na Graduação, o 437 

qual mescla atividades remotas e presenciais, e destacou a necessidade do início desse 438 

planejamento para que seja possível o retorno, de maneira gradual e participativa, às 439 
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atividades presenciais, considerando-se o compromisso da Universidade com a preservação 440 

da vida e com a formação de qualidade, ética e cidadã, dos seus estudantes de graduação, a 441 

diversidade do corpo de servidores e estudantes, as condições epidemiológicas de Belo 442 

Horizonte e de Montes Claros e o Plano para o retorno presencial de atividades não 443 

adaptáveis ao modo remoto na UFMG. A seguir, passou a palavra à Pró-Reitora de 444 

Graduação, Professora Benigna Maria de Oliveira, a qual informou que, em reunião 445 

realizada no dia 10 de junho de 2021, a Câmara de Graduação instituiu um Grupo de 446 

Trabalho (GT), com a finalidade de refletir e fazer proposições para subsidiar a Câmara de 447 

Graduação no planejamento do retorno gradual às atividades presenciais, integrado pelas 448 

Professoras Andréa Rodrigues Motta (Coordenadora), Denise Bulgarelli Duczmal, Fabiane 449 

Ribeiro Ferreira, Maria José Batista Pinto Flores, Viviane Santos Birchal e Yaska Fernanda 450 

de Lima Campos e pelos representantes discentes Gabriela Conegundes Carraro Arsênio e 451 

Marcus Vinicius Ribeiro Cruz, indicados pelo Diretório Central dos Estudantes 452 

(DCE/UFMG). Explicou que o GT, para subsidiar o debate com os parâmetros que 453 

conformam o retorno gradual às atividades presenciais, elaborou documento com as 454 

orientações iniciais para o planejamento da oferta remota, presencial e híbrida de 455 

atividades acadêmicas curriculares de ensino de graduação. A seguir, a Pró-Reitora de 456 

Graduação apresentou resumidamente o documento (ANEXO BB), que foi enviado às 457 

Diretorias de Unidade, às Coordenações de Colegiado de Curso e às Chefias de 458 

Departamento, com a solicitação de ampla divulgação em seus respectivos âmbitos para os 459 

servidores docentes e técnico-administrativos em educação e para os discentes. A Pró-460 

Reitora destacou que a Câmara de Graduação vem discutindo, desde 11 de março de 2021, 461 

com as Coordenações de Colegiados de Cursos e as Chefias de Departamentos, a 462 

necessidade de dar início ao planejamento para o retorno das atividades presenciais, 463 

planejamento que tem sido focado mais na forma do que o momento de retorno, uma vez 464 

que este depende das condições epidemiológicas e da autorização das autoridades 465 

sanitárias. Ressaltou a necessidade de que a comunidade universitária esteja preparada para 466 

o momento em que for possível o retorno presencial e enfatizou que o ensino híbrido 467 

emergencial então proposto é uma solução temporária para este momento de 468 

enfrentamento à pandemia. A seguir, destacou três datas registradas no referido 469 

documento: a) 21 de julho de 2021, de 14 às 16 horas - realização do Fórum de Integração 470 

Docente, para apresentar e debater com a comunidade o planejamento para a implantação 471 

do Ensino Híbrido Emergencial (EHE), com transmissão pelo canal da Coordenadoria de 472 

Assuntos Comunitários (CAC) no YouTube; b) até 31 de julho de 2021 - envio à 473 

PROGRAD, pelas Unidades, de sugestões de modificação da Resolução do CEPE 474 

no 02/2020, que regulamenta o Ensino Remoto Emergencial para os cursos de graduação 475 

da UFMG durante o período de pandemia da doença Covid-19, bem como de outras 476 

normativas relativas ao ensino remoto; c) até 31 de agosto de 2021 - envio à PROGRAD, 477 

pelos Colegiados de Cursos, a partir das discussões feitas no âmbito das Unidades, das 478 

atividades a serem ofertadas de modo remoto, presencial e híbrido. A Professora Benigna 479 
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Maria de Oliveira agradeceu aos membros do GT pelo excelente e consistente trabalho que 480 

estão realizando e destacou que serão criados mecanismos de acompanhamento e de 481 

avaliação do Ensino Híbrido Emergencial, como ocorreu quando da implantação do Ensino 482 

Remoto Emergencial. A Sr.ª Presidente igualmente agradeceu aos membros do GT pela 483 

elaboração do documento, que foi aprovado pela Câmara de Graduação, e reiterou que se 484 

trata de planejamento de retorno gradual e de construção de soluções para situações 485 

emergenciais, e não de retorno integral às atividades de modo presencial. Destacou a 486 

importância da análise e do levantamento feito em cada Unidade, em vista da diversidade 487 

da Instituição e das especificidades de cada área do conhecimento, observando ser 488 

momento de planejar, de fazer reflexões e levantamentos das necessidades, de responder 489 

dúvidas, avaliar os empecilhos e buscar soluções para as dificuldades. Pontuou que a 490 

Comissão de Acompanhamento do Conselho Universitário também está atuando no 491 

processo de planejamento do Ensino Híbrido Emergencial. O Pró-Reitor de Pós-492 

Graduação, Professor Fábio Alves da Silva Júnior, fez breve informe sobre o alinhamento 493 

da Pró-Reitoria de Pós-Graduação às propostas elaboradas pela Câmara de Graduação, 494 

destacando que, na reunião de 6 de julho de 2021, a Câmara de Pós-Graduação iniciou as 495 

discussões para a retomada gradual e progressiva das atividades de forma presencial, e 496 

observou que está em andamento processo de consulta às Coordenações dos Colegiados de 497 

Cursos de Pós-graduação para coleta de informações sobre a possibilidade de retorno das 498 

atividades de forma presencial, vislumbrando a possibilidade, dentro das condições já 499 

pontuadas, de retomar as atividades de forma presencial gradual e progressivamente a 500 

partir do mês de outubro. PALAVRA LIVRE - A Sr.ª Presidente leu a seguinte mensagem 501 

de despedida encaminhada pelos representantes da Faculdade de Odontologia, cujo 502 

mandato no CEPE encerrou-se em 12 de julho: Nós, Professores Celia Regina Moreira 503 

Lanza e Marcos Azeredo Furquim Werneck (da Faculdade de Odontologia) por ocasião 504 

do término do nosso mandato, gostaríamos de agradecer imensamente a oportunidade de 505 

fazer parte desse Conselho. Foi um período de grande aprendizado, que nos possibilitou 506 

conhecer colegas de diversas áreas, temas institucionais e discussões muito 507 

enriquecedoras que contribuíram com certeza, para nosso crescimento docente e também 508 

pessoal. Gostaríamos também de reiterar a agradável convivência e a nossa admiração 509 

pela Profa. Sandra Almeida e Prof. Alessandro Moreira na condução da UFMG e pelos 510 

Pró-Reitores, especialmente Prof. Mario Montenegro e André Massensini da Câmara de 511 

Pesquisa, da qual fizemos parte. Atenciosamente, Celia Regina Moreira Lanza - Profa. 512 

Associada Depto de Clínica, Patologia e Cirurgia Odontológicas - FOUFMG, e Marcos 513 

Azeredo Furquim Werneck - Prof. Titular Departamento de Odontologia Social e 514 

Preventiva - FOUFMG. A Sr.ª Presidente agradeceu aos referidos docentes pela afetuosa 515 

mensagem, bem como pela sua colaboração e participação como membros do CEPE e da 516 

Câmara de Pesquisa, sempre atuantes e presentes nas discussões. O Professor Mário 517 

Fernando Montenegro Campos igualmente agradeceu aos referidos docentes pela 518 

mensagem e pela atuante participação de ambos nos trabalhos da Câmara de Pesquisa e 519 



UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 
 

14 

pelo agradável convívio. A Sr.ª Presidente, em seguida, reiterou o convite da Pró-Reitoria 520 

de Graduação de participação de todos no Fórum Integração Docente Planejando a 521 

Retomada Gradual das Aulas Presenciais e o Ensino Híbrido, a ser realizado em formato 522 

on-line, das 14 às 16 horas do dia 21 de julho. A seguir, não havendo outras manifestações, 523 

a Sr.ª Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão, da qual eu, Consuelo 524 

Dourado Dupin, Coordenadora da Secretaria dos Órgãos de Deliberação Superior, lavrei a 525 

presente ata, que assino. 526 


