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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ENSINO, 
PESQUISA E EXTENSÃO REALIZADA EM 18 DE NOVEMBRO DE 2021 (No 381) 

Aos dezoito dias do mês de novembro de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, reuniu-3 
se em sala virtual, por meio do serviço Conferência Web da Rede Nacional de Ensino e 4 
Pesquisa (RNP), mediante prévia convocação individual, o Conselho 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 Júnior (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; Soraya Aparecida Álvares Coppola, 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; Ana Cristina Vieira (suplente), pelo Instituto de Ciências Exatas; 15 
Benildes Coura Moreira dos Santos Maculan, pela Escola de Ciência da Informação; 16 
Roberto Luiz Silva, pela Faculdade de Direito; Ana Maria Rabelo Gomes, pela Faculdade 17 
de Educação; Fabiane Ribeiro Ferreira, pela Escola de Educação Física, Fisioterapia e 18 
Terapia Ocupacional; Solange Cervinho Bicalho Godoy, pela Escola de Enfermagem; 19 
Ricardo de Oliveira Duarte, pela Escola de Engenharia; Rachel Oliveira Castilho, pela 20 
Faculdade de Farmácia; Eduardo Soares Neves Silva, pela Faculdade de Filosofia e 21 
Ciências Humanas; Sergio Donizete Faria, pelo Instituto de Geociências; Elisa Maria 22 
Amorim Vieira, pela Faculdade de Letras; Paulo Márcio Campos de Oliveira, pela 23 
Faculdade de Medicina; Antônio Lincoln Campos de Andrade, pela Escola de Música; 24 
Raquel Conceição Ferreira, pela Faculdade de Odontologia; Afonso de Liguori Oliveira, 25 
pela Escola de Veterinária; Yaska Fernanda de Lima Campos, Denise Bulgarelli Duczmal 26 
e Andréa Rodrigues Motta, pela representação dos Coordenadores de Colegiados de Cursos 27 
de Graduação; Benito Soto Blanco (suplente) e Herman Sander Mansur, pela representação 28 
dos Coordenadores de Colegiados de Cursos de Pós-Graduação; Matheus Anchieta Ramirez, 29 
Júlia Maria de Andrade e Lussandra Martins Gianasi, pela representação dos Coordenadores 30 
de Extensão; Ana Flávia Machado, Mauro Martins Teixeira e Jussara Marques de Almeida 31 
Gonçalves, pela representação dos Coordenadores de Grupos de Pesquisa; Denise Alves de 32 
Araujo, pela Escola de Educação Básica e Profissional; Fabiana Maria Kakehasi, pelo 33 
Hospital das Clínicas; Universitários Carla Drielly dos Santos Teixeira, Selma Fabiana 34 
Bazan, Abraão Santana Domingos e Gustavo Damião Cardoso, representantes do corpo 35 
discente. Justificou sua ausência à sessão a Conselheira Isabela Almeida Pordeus, tendo 36 
deixado também de comparecer os Conselheiros João Márcio dos Santos Dias, Marcus 37 
Vinicius Ribeiro Cruz, Sara Soares de Barcelos e Juliana de Jesus Aquino Silva. Participou 38 
da reunião como convidada, com direito a voz, mas não a voto, a Professora Juliana Torres 39 
de Miranda, Presidente da Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD). Havendo 40 
quorum regulamentar, a Sr.ª Presidente cumprimentou os Conselheiros e declarou abertos os 41 
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trabalhos. EXPEDIENTE - Comunicações - Novos Conselheiros: a) A Diretoria da 42 
Faculdade de Educação, mediante a Portaria no 6968/2021, de 27 de setembro de 2021, 43 
prorrogou o mandato das Professoras Ana Maria Rabelo Gomes (efetiva) e Shirley 44 
Aparecida de Miranda (suplente), em caráter pro tempore, até a conclusão do processo de 45 
consulta eleitoral para a escolha da nova representação da Unidade junto ao CEPE. b) O 46 
Diretório Central dos Estudantes (DCE), mediante o Ofício no 12/2021, de 20 de outubro de 47 
2021, indicou o Universitário Gustavo Damião Cardoso como representante discente, em 48 
substituição à discente Mariana Oliveira Castro Penna, que atuava como efetiva na Câmara de 49 
Extensão e passou, então, a atuar na Câmara de Graduação, como suplente do Universitário 50 
João Márcio dos Santos Dias. O Universitário Gustavo Damião Cardoso atuará na Câmara de 51 
Extensão, na vaga deixada pela discente Mariana Oliveira Castro Penna. A Sr.ª Presidente 52 
cumprimentou os novos Conselheiros e deu-lhes boas-vindas. Informes - A Sr.ª Presidente 53 
agradeceu pelas mensagens e pelas manifestações de apoio recebidas durante o processo de 54 
consulta à comunidade para escolha do próximo Reitorado da UFMG, Gestão 2022-2026, e 55 
pela expressiva participação da comunidade no dia 11 de novembro, culminando no 56 
resultado de 95,25% dos votos válidos ponderados obtidos. Agradeceu também aos 57 
membros da Comissão Eleitoral, que se dispuseram a conduzir o processo de consulta à 58 
comunidade, pelo trabalho sério e dedicado. A seguir, prestou os seguintes informes: 59 
a) Será realizada no dia 23 de novembro, às 14 horas, reunião do Colégio Eleitoral, que 60 
engloba o Conselho Universitário, o CEPE e o Conselho de Curadores, para organização 61 
das listas tríplices para escolha do Reitorado Gestão 2022-2026. A reunião será realizada 62 
de forma presencial no Auditório da Reitoria, observados todos os protocolos de 63 
biossegurança necessários, face à necessidade de preservação de ritos específicos e de 64 
deliberações que precisam ser cumpridos para compor a documentação relativa à escolha 65 
do(a) próximo(a) Reitor(a) a ser encaminhada ao MEC. b) No dia 24 de outubro de 2021, a 66 
UFMG foi homenageada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região - Minas Gerais 67 
com a Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho Desembargador Ari Rocha. A Ordem do 68 
Mérito do TRT-MG, principal comenda da instância, foi criada em 2000, para “distinguir e 69 
perpetuar a memória do labor de pessoas e entidades em prol da paz social e do 70 
engrandecimento da instituição judiciária, em todos os níveis de atuação, 71 
independentemente de fronteiras, raça ou classe social”. A UFMG foi representada na 72 
solenidade, realizada na sede do Tribunal, pelo Professor João Alberto de Almeida, da 73 
Faculdade de Direito, Decano do Conselho Universitário no exercício do Reitorado. c) No 74 
dia 22 de novembro, a Reitora da UFMG será agraciada, pela Assembleia Legislativa de 75 
Minas Gerais, com a Ordem do Mérito Legislativo, criada em 1982, e concedida a pessoas 76 
físicas ou jurídicas, nacionais ou estrangeiras, que tenham se destacado por iniciativas de 77 
relevância pública e de promoção da cidadania. O tema da edição deste ano é “Mineiras e 78 
Mineiros na Recuperação Econômica e Social do Estado no Pós-pandemia”, destacando a 79 
atuação das instituições unidas à sociedade em prol da vida. A Reitora, que será a oradora 80 
do evento, será agraciada com o grau Grande Mérito e o Professor Flávio Guimarães da 81 
Fonseca, um dos coordenadores do CTVacinas da UFMG, em que são desenvolvidos os 82 
estudos da vacina SpiN-TEC contra a Covid-19, será agraciado por suas ações de 83 
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enfrentamento à pandemia e de comunicação da ciência ao público. A Sr.ª Presidente 84 
destacou que as condecorações são reconhecimentos pela atuação da UFMG e pelos 85 
serviços prestados em prol do Estado de Minas Gerais, enfatizando a importância e a 86 
relevância da união e do diálogo com a sociedade, valores que são caros à UFMG. 87 
ORDEM DO DIA - 1 Termo de adesão da UFMG ao Exame Nacional de Revalidação 88 
de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior 89 
Estrangeira (Revalida) - aprovação ad referendum (Processo SEI 90 
no 23072.255128/2021-01) - A Sr.ª Presidente informou que foram encaminhados aos 91 
Conselheiros os seguintes documentos: Ofício no 1213/2021 do Gabinete da Reitora 92 
(ANEXO A), Ofício no 91/2021 da Pró-Reitoria de Graduação (ANEXO B), Exposição de 93 
Motivos no 04/2021 (ANEXO C) e Termo de Compromisso - Instrumento de adesão 94 
celebrado entre o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 95 
(Inep) e a UFMG (ANEXO D). Justificou sua aprovação ad referendum do Termo de 96 
Compromisso que formaliza a adesão da UFMG ao Revalida, dada a exiguidade dos prazos 97 
estabelecidos pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 98 
Teixeira (INEP), e, a seguir, passou a palavra à Pró-Reitora de Graduação, Professora 99 
Benigna Maria de Oliveira, que apresentou a matéria. A Sr.ª Presidente submeteu a 100 
discussão o assunto e, a seguir, não havendo manifestações, com a anuência dos 101 
Conselheiros, colocou em votação sua aprovação ad referendum, que foi homologada por 102 
unanimidade. 2 Editais de processos seletivos da UFMG. 2.1 Edital do processo seletivo 103 
do Teatro Universitário (TU/UFMG) para ingresso, em 2022, no primeiro ano do Curso 104 
Técnico em Teatro (Processo SEI no 23072.238115/2021-60) - A Sr.ª Presidente informou 105 
que foram disponibilizados aos Conselheiros o Ofício no 1095/2021 do Gabinete da Reitora 106 
(ANEXO E), o Ofício no 85/2021 da Pró-Reitoria de Graduação (ANEXO F), a Proposta 107 
de Edital e seu Extrato (ANEXOS G e H) e o Novo Cronograma do processo seletivo 108 
(ANEXO I). A seguir, passou a palavra à Pró-Reitora de Graduação, Professora Benigna 109 
Maria de Oliveira, que apresentou o assunto aos Conselheiros, destacando os seguintes 110 
trâmites em comum para todos os editais sob a apreciação do CEPE na presente reunião: 111 
foram elaborados pela Copeve em parceria com as Unidades, avaliados pela Procuradoria 112 
Federal junto à UFMG e aprovados pela Câmara de Graduação, todos prevendo o mínimo 113 
de procedimentos presenciais, e destacou que não houve modificações no Edital do TU em 114 
relação ao publicado no ano anterior. A Sr.ª Presidente submeteu o assunto a discussão e, 115 
não havendo manifestações, com a aquiescência do Plenário, colocou em votação a 116 
referida Minuta de Edital, que foi aprovada por unanimidade. 2.2 Concurso Vestibular 117 
UFMG para ingresso, em 2022, nos cursos presenciais de graduação com provas de 118 
Habilidades Específicas (Processo SEI no 23072.224723/2021-97) - A Sr.ª Presidente 119 
informou que foram encaminhados aos Conselheiros os seguintes documentos: Ofício 120 
no 1096/2021 do Gabinete da Reitora (ANEXO J), Ofício no 84/2021 da Pró-Reitoria de 121 
Graduação (ANEXO K), Proposta de Edital e seu Extrato (ANEXOS L e M) e Novo 122 
Cronograma do processo seletivo (ANEXO N). A seguir, passou a palavra à Pró-Reitora de 123 
Graduação, Professora Benigna Maria de Oliveira, que expôs o assunto ao Plenário, 124 
destacando que não houve modificações em relação ao Edital publicado no ano anterior. A 125 
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Sr.ª Presidente submeteu o assunto a discussão e, não havendo manifestações, com a 126 
aquiescência do Plenário, colocou em votação a referida Minuta de Edital, que foi 127 
aprovada por unanimidade. 2.3 Processo seletivo para ingresso no Curso 128 
Presencial/Alternância de Graduação - Licenciatura em Educação do 129 
Campo (Lecampo) UFMG/2022, na área de Língua, Arte e Literatura (Processo Sei 130 
no 23072.224752/2021-59) - A Sr.ª Presidente informou que foram distribuídos aos 131 
Conselheiros os seguintes documentos: Ofício no 1171/2021 do Gabinete da Reitora 132 
(ANEXO O), Ofício no 88/2021 da Pró-Reitoria de Graduação (ANEXO P), Proposta de 133 
Edital e seu Extrato (ANEXOS Q e R) e Novo Cronograma do processo seletivo 134 
(ANEXO S). Em seguida, passou a palavra à Pró-Reitora de Graduação, Professora 135 
Benigna Maria de Oliveira, que apresentou a proposta de Edital. A Sr.ª Presidente 136 
submeteu o assunto a discussão e, em seguida, não havendo manifestações, com a anuência 137 
do Plenário, colocou em votação a referida Minuta de Edital, que foi aprovada por 138 
unanimidade. 2.4 Edital do processo seletivo para ingresso, em 2022, nos cursos 139 
presenciais de graduação destinados ao Programa de Vagas Suplementares para 140 
Estudantes Indígenas (Processo SEI no 23072. 224747/2021-46) - A Sr.ª Presidente, após 141 
informar que foram encaminhados aos Conselheiros o Ofício no 1172/2021 do Gabinete da 142 
Reitora (ANEXO T), o Ofício no 87/2021 da Pró-Reitoria de Graduação (ANEXO U), a 143 
Proposta de Edital e seu Extrato (ANEXOS V e W) e o Novo Cronograma do processo 144 
seletivo (ANEXO X), passou a palavra à Pró-Reitora de Graduação, Professora Benigna 145 
Maria de Oliveira, que apresentou o assunto ao Plenário. A Sr.ª Presidente submeteu o 146 
assunto a discussão e, não havendo manifestações, com a aquiescência do Plenário, 147 
colocou em votação a referida Minuta de Edital, que foi aprovada por unanimidade. 148 
2.5 Processo Seletivo 2022 para cursos presenciais de graduação da UFMG destinados 149 
a refugiados, asilados políticos, apátridas, portadores de visto temporário de acolhida 150 
humanitária e portadores de autorização de residência para fins de acolhida 151 
humanitária (Processo SEI no 23072. 224757/2021-81) - A Sr.ª Presidente informou que 152 
foram encaminhados aos Conselheiros os seguintes documentos: Ofício no 1178/2021 do 153 
Gabinete da Reitora (ANEXO Y), Ofício no 89/2021 da Pró-Reitoria de Graduação 154 
(ANEXO Z), Proposta de Edital e seu Extrato (ANEXO AA) e Resolução do CEPE 155 
no 07/2019, de 11 de junho de 2019. A seguir, passou a palavra à Pró-Reitora de 156 
Graduação, Professora Benigna Maria de Oliveira, que apresentou o assunto aos 157 
Conselheiros. A Sr.ª Presidente submeteu o assunto a discussão e, não havendo 158 
manifestações, após receber a anuência do Plenário, colocou em votação a referida Minuta 159 
de Edital, que foi aprovada por unanimidade. 3 Proposta de alocação de vagas da 160 
Carreira de Magistério no Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT) (Processo SEI 161 
no 23072.249147/2021-91) - A Sr.ª Presidente informou que foram disponibilizados aos 162 
Conselheiros o Ofício no 1111/2021 do Gabinete da Reitora (ANEXO BB) e o Ofício 163 
no 79/2021 da Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD) (ANEXO CC), com a 164 
referida proposta de alocação de vagas docentes. Em seguida, passou a palavra à 165 
Presidente da CPPD, Professora Juliana Torres de Miranda, que apresentou a proposta aos 166 
Conselheiros. A Professora Denise Alves de Araujo manifestou sua satisfação com a 167 
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alocação das vagas, cuja reposição é extremamente necessária para a Escola de Educação 168 
Básica e Profissional (EBAP). A seguir, não havendo outras manifestações, a Sr.ª 169 
presidente, obtendo a anuência do Plenário, colocou em votação a proposta de alocação de 170 
vagas da Carreira de Magistério no Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, conforme 171 
análise apresentada pela CPPD: realocação de três vagas nos Centros EBAP onde 172 
ocorreram perdas, sendo duas para o Centro Pedagógico (CP) e uma para o Colégio 173 
Técnico (COLTEC). A proposta foi aprovada por unanimidade. 4 Propostas para o 174 
Calendário Escolar de 2022 (Processo SEI no 23072.258963/2021-95) - A Sr.ª Presidente, 175 
após informar que foram encaminhados aos Conselheiros o Ofício no 1212/2021 do 176 
Gabinete da Reitora (ANEXO DD), o Ofício no 165/2021 do Departamento de Registro e 177 
Controle Acadêmico (ANEXO EE) e as duas Propostas de datas para o Calendário Escolar 178 
do ano letivo de 2022 (ANEXO FF), passou a palavra ao Vice-Reitor, Professor 179 
Alessandro Fernandes Moreira, que inicialmente destacou que o cerne da discussão em 180 
pauta são as datas principais para a elaboração da proposta completa de resolução do 181 
Calendário da UFMG, a ser apresentada na próxima reunião do CEPE. A seguir, explicou 182 
as duas propostas: a) Proposta 1 - quatro semanas de férias entre períodos e entre os anos 183 
2021/2022, mínimo de cem dias letivos, início do primeiro período letivo de 2022 em um 184 
sábado, ano letivo de 2022 termina dentro do ano civil 2022, sendo o início do primeiro 185 
período letivo de 2022 em 26 de março de 2022 e o término em 23 de julho de 2022, o 186 
início do segundo período letivo de 2022 em 22 de agosto de 2022 e o término em 23 de 187 
dezembro de 2022. b) Proposta 2 - quatro semanas de férias entre períodos e entre os anos 188 
2021/2022, mínimo de cem dias letivos, recesso de final de ano (período de 24 de 189 
dezembro de 2022 a 8 de janeiro de 2023), encerramento do ano letivo de 2022 em 2023, 190 
sendo o início do primeiro período letivo de 2022 em 4 de abril de 2022 e o término em 6 191 
de agosto de 2022, o início do segundo período letivo de 2022 em 5 de setembro de 2022 e 192 
o término em 21 de janeiro de 2023. A Sr.ª Presidente submeteu à apreciação dos 193 
Conselheiros ambas as propostas. Após considerações e esclarecimentos, o Plenário 194 
decidiu pelo acolhimento da Proposta 1. A Sr.ª Presidente destacou que, a partir desta 195 
decisão do CEPE, será elaborado o calendário detalhado para o ano de 2022 que será 196 
apresentado na próxima reunião para deliberação dos Conselheiros. 5 Proposta de 197 
alteração da Resolução no 11/2019, de 10 de outubro de 2019, que cria o Repositório 198 
Institucional da Universidade Federal de Minas Gerais (RI/UFMG) e estabelece sua 199 
política informacional (Processo SEI no 23072.246798/2021-29) - A Sr.ª Presidente informou 200 
que foram encaminhados aos Conselheiros os seguintes documentos: Ofício no 1032/2021 201 
do Gabinete da Reitora (ANEXO GG), Ofício no 15/2021 da Pró-Reitoria de Pesquisa 202 
(ANEXO HH), Exposição de Motivos no 03/2021 (ANEXO II), Quadro comparativo entre 203 
a Resolução em vigor e a minuta proposta (ANEXO JJ) e Resolução do CEPE no 11/2019. 204 
Em seguida, passou a palavra ao Pró-Reitor de Pesquisa, Professor Mario Fernando 205 
Montenegro Campos, que, com o auxílio de projeção em tela, apresentou a proposta ao 206 
Plenário. O assunto foi submetido a discussão e, não havendo manifestações, a 207 
Sr.ª Presidente, com a anuência dos Conselheiros, colocou em votação em bloco a minuta 208 
de alteração da Resolução vigente, sem prejuízo de destaques. O documento foi aprovado 209 
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por unanimidade. A seguir, não havendo destaques, a Sr.ª Presidente observou que o texto 210 
da Resolução passará por revisão e adequação à técnica legislativa. Foi gerada a Resolução 211 
no 08/2021 (ANEXO KK). 6 Recurso contra decisão da Câmara de Graduação, 212 
referente a pedido de Transferência Especial para o Curso de Graduação em Direito, 213 
da Universidade Federal de Lavras (UFLA) para a UFMG, de interesse de Sílvio 214 
Alves Barbosa (Processo SEI no 23072.235202/2021-65) - O assunto foi retirado da pauta. 215 
7 Recurso contra decisão da Câmara de Graduação, referente a processo seletivo de 216 
Reopção de Curso, de interesse de Sara Emanuelle de Andrade Fial (Processo SEI 217 
no 23072.243925/2021-38) - A Sr.ª Presidente informou que foi encaminhado aos 218 
Conselheiros o Parecer do Relator, Professor Matheus Anchieta Ramirez (ANEXO LL), a 219 
quem passou a palavra para apresentação do assunto. Em seguida, a Sr.ª Presidente colocou 220 
o assunto em discussão e, após breves esclarecimentos, com a anuência do Plenário, 221 
submeteu a votação o Parecer, cujo voto é pelo indeferimento do recurso. O documento foi 222 
aprovado, apurando-se na votação uma abstenção. A Sr.ª Presidente agradeceu ao 223 
Professor Matheus Anchieta Ramirez pela elaboração do Parecer. 8 Distribuição de 224 
Conselheiras para as Câmaras do CEPE (Processo SEI no 23072.246538/2021-53) - A 225 
Sr.ª Presidente informou que, de acordo com a Resolução do CEPE no 04/2007, de 24 de 226 
maio de 2007, que estabelece normas e procedimentos para a indicação dos membros do 227 
Colegiado para as Câmaras, os representantes eleitos pelas Congregações das Unidades e o 228 
Diretor de cada Unidade Especial integrarão a Câmara determinada pelo Plenário do 229 
CEPE, a partir de entendimentos prévios entre os Conselheiros e os Pró-Reitores 230 
acadêmicos. A seguir, informou que foram encaminhados aos Conselheiros o Ofício 231 
no 1227/2021 do Gabinete da Reitora (ANEXO MM) e o Ofício no 291/2021 da Pró-232 
Reitoria de Pós-Graduação (ANEXO NN), subscrito pelos Pró-Reitores Acadêmicos, 233 
mediante o qual foram apresentadas as seguintes sugestões: a) manutenção, na Câmara de 234 
Graduação, da representação da Escola de Belas-Artes, atualmente exercida pelas 235 
Professoras Soraya Aparecida Álvares Coppola (efetiva) e Adriana de Castro Dias Bicalho 236 
(suplente); b) manutenção, na Câmara de Extensão, das representantes da Faculdade de 237 
Educação, Professoras Ana Maria Rabelo Gomes (efetiva) e Shirley Aparecida de Miranda 238 
(suplente), cujos mandatos foram prorrogados, em caráter pro tempore, pela Diretoria da 239 
Unidade. A Sr.ª Presidente, após destacar a distribuição do discente Gustavo Damião 240 
Cardoso para a Câmara de Extensão, feita no início da sessão, colocou em votação as duas 241 
indicações encaminhadas pelos Pró-Reitores acadêmicos, as quais foram aprovadas por 242 
unanimidade. Registra-se que no decorrer da reunião houve várias manifestações de apoio 243 
e parabenizações à Professora Sandra Regina Goulart Almeida e ao Professor Alessandro 244 
Fernandes Moreira pelo resultado da consulta à comunidade para escolha do Reitorado 245 
Gestão 2022-2026, culminando na obtenção de 95,25% dos votos válidos ponderados.  246 
PALAVRA LIVRE - A Sr.ª Presidente reiterou a importância da participação dos 247 
Conselheiros na reunião do Colégio Eleitoral a ser realizada na terça-feira, dia 23 de 248 
novembro, de forma presencial, pela relevância do tema e do momento histórico e pela 249 
necessidade de união institucional em tempos tão desafiadores. Destacou ser 250 
imprescindível a participação de todos e todas, devendo ser observados e cumpridos os 251 
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protocolos de biossegurança (uso de máscara, álcool em gel e distanciamento). A 252 
Professora Júlia Maria de Andrade parabenizou a Reitora e o Vice-Reitor pelo resultado 253 
obtido na consulta à comunidade, que os escolheu novamente como gestores da UFMG. 254 
Externou sua alegria e satisfação com o resultado, agradeceu-lhes por se disporem a 255 
continuar na condução da Universidade, por tudo que realizaram pela Instituição, em 256 
particular pelo Instituto de Ciências Agrárias, e pelo compromisso com toda a comunidade 257 
universitária. A Sr.ª Presidente, lembrando que a Professora Júlia Maria de Andrade é a 258 
decana do CEPE, agradeceu-lhe por seu apoio e por suas palavras. A Professora Ana Maria 259 
Rabelo Gomes igualmente externou sua alegria e satisfação com o resultado histórico de 260 
95,25% dos votos válidos ponderados obtidos na consulta à comunidade, o qual, na sua 261 
avaliação, é uma mensagem que revigora, traz nova energia e expressa a coesão e a força 262 
da comunidade universitária, com destaque para a campanha feita pelo corpo discente. A 263 
Sr.ª Presidente agradeceu pelas manifestações de apoio e pelas palavras de incentivo, 264 
destacando que o resultado da consulta à comunidade foi uma demonstração histórica de 265 
coesão institucional. Relatou que reitores das outras universidades estão felizes com essa 266 
coesão na UFMG e enfatizou que conta com a presença e o apoio de todos na reunião do 267 
Colégio Eleitoral. O Professor Alessandro Fernandes Moreira igualmente agradeceu a 268 
todos pelas manifestações e mensagens de apoio recebidas. A seguir, não havendo outras 269 
manifestações, a Sr.ª Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão, da qual 270 
eu, Consuelo Dourado Dupin, Coordenadora da Secretaria dos Órgãos de Deliberação 271 
Superior, lavrei a presente ata, que assino. 272 


