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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO 

REALIZADA EM 22 DE JULHO DE 2021 

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

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

Pesquisa (RNP), mediante prévia convocação individual, o Conselho Universitário da 5 

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

Sandra Regina Goulart Almeida, tendo participado da sessão os seguintes Conselheiros: 7 

Professores Alessandro Fernandes Moreira (Vice-Reitor); Rita de Cássia Lucena Velloso 8 

(Vice-Diretora) e Denise Morado Nascimento (representante), pela Escola de Arquitetura; 9 

Cristiano Gurgel Bickel (Diretor) e Márcia Almada (representante), pela Escola de Belas-10 

Artes; Leonardo David Tuffi Santos (Diretor) e Theles de Oliveira Costa (representante), 11 

pelo Instituto de Ciências Agrárias; Élida Mara Leite Rabelo (Vice-Diretora) e Daniele 12 

Cristina de Aguiar (representante), pelo Instituto de Ciências Biológicas; Hugo Eduardo 13 

Araujo da Gama Cerqueira (Diretor) e Frederico Gonzaga Jayme Júnior (representante), 14 

pela Faculdade de Ciências Econômicas; Francisco Dutenhefner (Diretor) e Marcos 15 

Oliveira Prates (representante), pelo Instituto de Ciências Exatas; Eduardo Valadares da 16 

Silva (Diretor) e Elisângela Cristina Aganette (representante), pela Escola de Ciência da 17 

Informação; Hermes Vilchez Guerrero (Diretor) e João Alberto de Almeida 18 

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

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

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

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

Spagnol (representante), pela Escola de Enfermagem; Cícero Murta Diniz Starling 23 

(Diretor) e Priscilla Macedo Moura (representante), pela Escola de Engenharia; Leiliane 24 

Coelho André (Diretora), pela Faculdade de Farmácia; Bruno Pinheiro Wanderley Reis 25 

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

Ciências Humanas; Maria Giovana Parizzi (Vice-Diretora) e Tiago Amâncio Novo 27 

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

Ana Larissa Adorno Marciotto Oliveira (representante), pela Faculdade de Letras; 29 

Humberto José Alves (Diretor) e Geraldo Cunha Cury (representante suplente), pela 30 

Faculdade de Medicina; Renato Tocantins Sampaio (Diretor) e Rogério Vasconcelos 31 

Barbosa (representante), pela Escola de Música; Ricardo Santiago Gomez (representante 32 

suplente), pela Faculdade de Odontologia; Zélia Inês Portela Lobato (Diretora) e Ronald 33 

Kennedy Luz (representante), pela Escola de Veterinária; Alexandre Rodrigues Ferreira 34 

(Vice-Diretor), pelo Hospital das Clínicas; Tânia Margarida Lima Costa (Vice-Diretora), 35 

pela Escola de Educação Básica e Profissional; Élder Antônio Sousa e Paiva, pela 36 

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

representação do corpo docente da área de Ciências da Natureza; Elton Antunes (suplente), 38 

pela representação do corpo docente da área de Humanidades; Servidores Cristina del 39 

Papa, Kayla Veruska Lopes da Silva, Kátia Lúcia Pacheco, Rejani Aparecida de Andrade 40 

Silva, Swraide Salgado Agripino, Gislaine Cardoso de Santana (suplente) e Helder de 41 

Castro Bernardes Barbosa, pela representação do corpo técnico-administrativo em 42 
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educação. Justificou a ausência à sessão o Conselheiro Allyson Nogueira Moreira, tendo 43 

também deixado de comparecer o Conselheiro Valbert Nascimento Cardoso. Participaram 44 

da sessão, com a anuência do Plenário, como convidados, com direito a voz, mas não a 45 

voto, os Universitários Sávio Peres Rego Loureiro, Thomás Aguiar Carrieri, Luiza Datas 46 

Cruz e João Márcio dos Santos Dias. Havendo quorum regulamentar, a Sr.ª Presidente 47 

cumprimentou os Conselheiros e declarou abertos os trabalhos. Em seguida, como de 48 

praxe, consultou os Conselheiros sobre a possibilidade de convidar os discentes indicados 49 

pela Entidade para participarem da presente reunião, com direito a voz, mas não a voto. 50 

Houve aquiescência dos Conselheiros, passando a participar da reunião os Universitários 51 

nomeados no rol de presentes. A seguir, a Sr.ª Presidente orientou os Conselheiros sobre os 52 

recursos disponíveis na sala virtual do serviço Conferência Web da Rede Nacional de 53 

Pesquisa (RNP). EXPEDIENTE: Comunicações: a) Os Professores Eduardo Valadares 54 

da Silva e Jezulino Lúcio Mendes Braga foram nomeados, a partir de 3 de julho de 2021, 55 

para exercerem os cargos, respectivamente, de Diretor e de Vice-Diretor da Escola de 56 

Ciência da Informação. b) A Congregação da Escola de Engenharia, na reunião realizada 57 

em 25 de junho de 2021, elegeu como representantes da Unidade no Conselho 58 

Universitário os Professores Priscilla Macedo Moura (efetiva) e Danilo Amaral (suplente), 59 

para cumprirem mandato a partir de 5 de julho de 2021. c) A Comissão Eleitoral Central 60 

informou o resultado das eleições realizadas em 9 de julho de 2021 para recomposição do 61 

Conselho Universitário, com mandato a partir da data da homologação, ocorrida em 21 de 62 

julho de 2021: i) para a vaga de representante do corpo docente da Universidade da área de 63 

Ciências da Natureza, que engloba as Ciências Exatas e da Terra e Engenharias, foi reeleita 64 

a Professora Glaura Goulart Silva, do Instituto de Ciências Exatas, como efetiva, e eleito o 65 

Professor Eduardo Henrique Martins Nunes, da Escola de Engenharia, como suplente. 66 

ii) para a vaga de representante do corpo docente da Universidade da área de Ciências da 67 

Vida, que engloba as Ciências Biológicas, da Saúde, Agrárias e Veterinárias, foram 68 

reeleitos o Professor Élder Antônio Sousa e Paiva, do Instituto de Ciências Biológicas, e a 69 

Professora Miriam Pimenta Parreira, do Vale da Faculdade de Odontologia, efetivo e 70 

suplente, respectivamente. A Sr.a Presidente deu boas-vindas aos novos Conselheiros. Ata 71 

- A Sr.a Presidente informou que foi disponibilizada aos Conselheiros a ata da reunião do 72 

Colegiado realizada em 17 de junho de 2021 e submeteu-a discussão. Não havendo 73 

manifestações, colocou em votação o referido documento, que foi aprovado por 74 

unanimidade. Informes - A Sr.a Presidente prestou os seguintes informes: a) Em 7 de julho 75 

de 2021, foi realizado webinário no qual foram discutidas as diretrizes que consolidarão a 76 

Política de Inovação da UFMG, com base em marcos legais, como a Lei no 13.243, de 11 77 

de janeiro de 2016, e o Decreto no 9.283, de 7 de fevereiro de 2018. A Sr.ª Presidente, após 78 

observar que a gravação do evento está disponível no canal no YouTube da Coordenadoria 79 

de Assuntos Comunitários (CAC), observou que o webinário contou com a participação 80 

dos Professores Alessandro Fernandes Moreira, Vice-Reitor; Mario Fernando Montenegro 81 

Campos, Pró-Reitor de Pesquisa; Jaime Arturo Ramírez, Presidente da Fundação de 82 

Desenvolvimento da Pesquisa (Fundep); Marco Aurélio Crocco Afonso, Presidente do 83 

Parque Tecnológico de Belo Horizonte (BH-TEC); Vânya Duarte Pasa, Coordenadora do 84 
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Laboratório de Ensaios de Combustíveis (LEC) da UFMG; Gilberto Medeiros Ribeiro e 85 

Sr.a Juliana Correa Crepaldi, respectivamente Diretor e Coordenadora-Geral da 86 

Coordenadoria de Transferência e Inovação Tecnológica (CTIT). Destacou que, com base 87 

nas discussões e ouvida a comunidade, está sendo construída proposta de Resolução sobre 88 

a matéria, que será oportunamente apreciada pelo Conselho Universitário. b) No dia 8 de 89 

julho de 2021, Dia Nacional da Ciência, a UFMG realizou webinário para discutir o tema 90 

“Políticas públicas em ciência e tecnologia”, estando a gravação do evento disponível no 91 

canal no Youtube da CAC. A mesa-redonda, sob a mediação da Reitora, contou com a 92 

participação do Professor Renato Janine Ribeiro, que esta semana assume a Presidência da 93 

Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), da Professora Soraya Soubhi 94 

Smaili, da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil (ACFB), e do Professor Luiz 95 

Davidovich, Presidente da Academia Brasileira de Ciências (ABC). A Sr.ª Presidente 96 

observou que, no mesmo dia, foi publicado, no jornal Folha de S. Paulo, artigo de sua 97 

autoria, disponível na página da UFMG na internet, intitulado “Cortes de verbas na ciência 98 

ameaçam o futuro do país”, no qual traça um panorama da ciência e tecnologia no Brasil e 99 

enfatiza a necessidade de investimento na área. c) Em 29 de junho de 2021, a UFMG 100 

assumiu a presidência da Associação de Universidades Grupo Montevidéu (AUGM), 101 

composta exclusivamente por universidades públicas, sendo a Reitora a primeira mulher a 102 

ocupar o cargo da Entidade em seus trinta anos de existência. A Sr.ª Presidente ressaltou a 103 

grande satisfação de estar à frente da AUGM, sobretudo em um momento como o atual, 104 

em que se discute a questão da equidade de gênero, inclusive no âmbito do ensino superior, 105 

em que reitorados de universidades públicas são majoritariamente masculinos. d) Foi 106 

divulgado, em 13 de julho de 2021, o resultado do ranking da Times Higher 107 

Education (THE), um dos mais importantes do mundo, que aponta a UFMG como a quinta 108 

melhor universidade da América Latina e, no Brasil, a terceira melhor instituição de ensino 109 

superior e a melhor instituição federal de educação. A Sr.a Presidente ressaltou que, 110 

embora a UFMG não balize sua atuação pelos rankings, é com grande satisfação que a 111 

Universidade recebe esse resultado, que reconhece suas ações diante de um contexto 112 

mundial tão difícil. e) A UFMG recebeu o Prêmio de Inovação Universidades, conferido 113 

pela Clarivate Analytics, empresa especializada na produção de análises no campo da 114 

propriedade intelectual, por ter sido a universidade brasileira que registrou o maior número 115 

de patentes no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) no período de 2010 a 116 

2019. Observou que a CTIT é a instância responsável na UFMG pela gestão das patentes e 117 

ressaltou que a UFMG é motivo de orgulho e merece ter reconhecido o resultado do 118 

trabalho ininterrupto que toda a comunidade universitária realiza na produção de 119 

conhecimento. f) No período de 23 a 31 de julho, será realizada a 53a edição do Festival de 120 

Inverno UFMG, cuja programação, gratuita, aberta ao público e em formato on-line, 121 

disponível no canal do YouTube da Diretoria de Ação Cultural (DAC), prevê diálogos e 122 

apresentações culturais de diversas vertentes com o tema “Escutas e Vozes dos Brasis”, 123 

com reflexões em torno do centenário da Semana de Arte Moderna de 1922. A 124 

programação foi planejada em conjunto pela DAC e pelo projeto MinasMundo, que, 125 

formado por rede de pesquisadores de diversas universidades nacionais e internacionais, 126 
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busca rever os sentidos do Modernismo em diferentes linguagens artísticas, intelectuais e 127 

políticas. A abertura do evento será realizada no dia 23 de julho, às 18h30min, com 128 

palestra e encontro da escritora e professora de literatura Eneida Maria de Souza com o 129 

escritor Silviano Santiago, para discutir o novo livro do autor, Menino sem passado; às 130 

20h15, o compositor, cantor e poeta Arnaldo Antunes abordará parte do livro Algo Antigo, 131 

de sua autoria, em encontro poético com a escritora Lucia Castello Branco. g) Foi realizado 132 

no dia 16 de julho pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), em conjunto 133 

com instituições parceiras, como parte de uma extensa programação organizada pelo 134 

Legislativo em comemoração ao Dia de Minas Gerais, o webinário “Formação do Povo 135 

Mineiro: as Diversas Faces de um Mosaico em Construção”. Participaram do evento a 136 

Deputada Andréia de Jesus, Presidenta da Comissão de Direitos Humanos, representando o 137 

Presidente da ALMG, Deputado Agostinho Patrus; a Professora Vanicléia Silva Santos, do 138 

Departamento de História da UFMG e curadora associada da Coleção de Arte Africana do 139 

Penn Museum; e o jornalista Américo Antunes, que lançou obra de sua autoria, 1720-2020: 140 

livro-reportagem das comemorações do tricentenário de Minas Gerais. h) Foi realizado 141 

ontem o Fórum de Integração Docente, com o tema “Planejando a retomada gradual das 142 

aulas presenciais e o ensino híbrido”, tendo havido discussão do documento elaborado por 143 

Grupo de Trabalho (GT) que, sob coordenação da Professora Andréa Rodrigues Motta, da 144 

Câmara de Graduação, é integrado pelas Professoras Denise Bulgarelli Duczmal, Fabiane 145 

Ribeiro Ferreira, Yaska Fernanda de Lima Campos, Conselheiras da Câmara de 146 

Graduação, Maria José Batista Pinto Flores, Diretora de Inovação de Metodologias de 147 

Ensino da Pró-Reitoria de Graduação, e Viviane Santos Birchal, Diretora de Avaliação 148 

Institucional, bem como pelos Universitários Gabriela Conegundes Carraro Arsênio e 149 

Marcus Vinicius Ribeiro Cruz. O evento, sob coordenação da Reitora, contou com a 150 

participação do Professor Alessandro Fernandes Moreira, Vice-Reitor; da Professora 151 

Benigna Maria de Oliveira e do Professor Bruno Otávio Soares Teixeira, Pró-Reitora e 152 

Pró-Reitor Adjunto de Graduação; da Professora Andrea Rodrigues Motta, Coordenadora 153 

do GT; e da Professora Cristina Gonçalves Alvim, Presidenta do Comitê Permanente de 154 

Acompanhamento das Ações de Prevenção e Enfrentamento do Novo Coronavírus da 155 

UFMG. A Sr.a Presidente ressaltou a importância de que todos conheçam as diretrizes 156 

iniciais das propostas, que serão atualizadas em processo contínuo, uma vez que não há 157 

data definida para o retorno presencial amplo. Salientou a necessidade de a UFMG se 158 

organizar, estabelecer critérios, diretrizes e parâmetros para a ampliação da oferta de 159 

atividades presenciais, de forma a construir seu planejamento para retorno gradual e 160 

seguro, em observância às condições sanitárias, que são dinâmicas, em conformidade com 161 

o “Plano de retorno de atividades não adaptáveis ao modo remoto”. Informou que a 162 

gravação do evento está disponível no canal da CAC no YouTube. i) Foi realizada, nos 163 

dias 14, 15 e 16 de julho, a consulta à comunidade para a escolha da nova Direção da 164 

Faculdade de Letras. De acordo com o resultado apurado, foram escolhidos a Professora 165 

Sueli Maria Coelho, como Diretora da Unidade e, como Vice-Diretor, o Professor Georg 166 

Otte, estando prevista para o dia 30 de julho de 2021 a reunião da Congregação para a 167 

formação da lista tríplice a ser encaminhada à Reitoria. j) No dia 20 de julho de 2021, foi 168 

https://www.ufmg.br/integracaodocente/forum-online/
https://www.ufmg.br/integracaodocente/forum-online/
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/ufmg-elabora-plano-de-retorno-exclusivo-para-atividades-que-nao-se-adaptam-ao-modo-remoto
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realizada a eleição coordenada pela Comissão Eleitoral Central (CEC), prevista no Edital 169 

CEC no 02/2021, para a recomposição de cinco vagas dos representantes do corpo técnico-170 

administrativo em educação no Conselho Universitário. De acordo com os resultados, cuja 171 

homologação, está agendada para ocorrer até o dia 28 de julho de 2021, foram eleitas as 172 

seguintes chapas: Ricardo Bruno da Cruz Costa, da Diretoria de Relações Internacionais 173 

(efetivo), e Gustavo Santos Silva, do Instituto de Ciências Biológicas (suplente); Maristela 174 

de Oliveira Costa (efetiva) e Caroliny Alves Pessoa (suplente), ambas do Hospital das 175 

Clínicas (HC); Ronald de Figueiredo Nascimento, da Escola de Engenharia (efetivo), e 176 

Victor Rubim Otati, do Instituto de Ciências Exatas (suplente); Swraide Salgado Agripino 177 

(efetiva) e Maria Cristina de Oliveira (suplente), ambas do HC; e Helder de Castro 178 

Bernardes Barbosa, do Instituto de Ciências Agrárias (efetivo), e Magali Gomes Pinto, do 179 

HC (suplente). ORDEM DO DIA - 1 Fundação Universitária Mendes 180 

Pimentel (FUMP) - 1.1 Revisão do orçamento de 2019 (Processo SEI 181 

no 23072.209173/2020-03) - A Sr.ª Presidente informou que a Presidente da FUMP, 182 

Professora Sandra Maria Gualberto Braga Bianchet, está à disposição para prestar 183 

esclarecimentos, caso necessários. A seguir, após informar que foi disponibilizado aos 184 

Conselheiros o Parecer no 02/2021 da Comissão de Orçamento e Contas (ANEXO A), 185 

passou a palavra ao Relator, Professor Hugo Eduardo Araujo da Gama Cerqueira, que 186 

apresentou o assunto ao Plenário. Após esclarecimentos adicionais sobre o tema, a Sr.ª 187 

Presidente, com a anuência dos Conselheiros, submeteu a votação o Parecer no 02/2021 da 188 

Comissão de Orçamento e Contas, que conclui pela aprovação da Revisão do Orçamento 189 

de 2019 da Fundação Universitária Mendes Pimentel (FUMP). O documento foi aprovado 190 

por unanimidade. 1.2 Prestação de Contas do exercício de 2019 (Processo SEI 191 

no 23072.220075/2020-19) - A Sr.ª Presidente informou que foi distribuído aos 192 

Conselheiros o Parecer no 03/2021 da Comissão de Orçamento e Contas (ANEXO B) e, a 193 

seguir, passou a palavra ao Relator, Professor Hugo Eduardo Araujo da Gama Cerqueira, 194 

que expôs o assunto ao Plenário. Não havendo manifestações, a Sr.ª Presidente, após obter 195 

a anuência dos Conselheiros, colocou em votação o Parecer no 03/2021 da Comissão de 196 

Orçamento e Contas, favorável à aprovação da Prestação de Contas da Fundação 197 

Universitária Mendes Pimentel relativa ao exercício de 2019. O documento foi aprovado 198 

por unanimidade. O Servidor Técnico-Administrativo em Educação Helder de Castro 199 

Bernardes Barbosa solicitou informações a respeito das ações desenvolvidas pela FUMP 200 

durante a pandemia do novo coronavírus. A Sr.ª Presidente ressaltou que a Fundação vem 201 

atuando ativamente desde o início da pandemia e passou a palavra ao Vice-Reitor, 202 

Professor Alessandro Fernandes Moreira, ao qual estatutariamente compete supervisionar 203 

as atividades assistenciais da Universidade. O Professor Alessandro Fernandes Moreira 204 

prestou, entre outras, as seguintes informações: a) desde o início da pandemia, a FUMP 205 

vem atuando com a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE) em ações de assistência; 206 

b) não foi interrompido qualquer benefício aos discentes, tendo sido acrescentadas outras 207 

políticas de assistência, em destaque a de inclusão digital; c) no início da pandemia, em 208 

março de 2020, foi concedido auxílio emergencial de R$ 200,00 a todo estudante que 209 

desejou retornar à sua cidade; d) a partir do mês de abril de 2020, em função do 210 
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fechamento dos Restaurantes Universitários (RUs) de Belo Horizonte e de Montes Claros, 211 

foram feitos ajustes em caráter emergencial no auxílio alimentação, o qual está mantido, 212 

tendo sido feitas recentemente algumas alterações no valor. A fonte principal para a 213 

concessão do auxílio emergencial alimentação é o recurso originalmente destinado aos 214 

RUs, bem como o do auxílio transporte, uma vez que não estão ocorrendo deslocamentos, 215 

tendo este auxílio, contudo, sido mantido para os estudantes que dele necessitam; e) ao 216 

longo de 2020, foi implementada uma política arrojada de inclusão digital, destacando-se o 217 

auxílio concedido aos estudantes para a aquisição de equipamentos de informática e de 218 

pacote de dados para acesso à internet; f) a FUMP, mediante chamadas públicas, vem 219 

executando a campanha de doação, lançada em 2020, para a “Bolsa Apadrinhamento 220 

Inclusão Digital”, cuja finalidade é proporcionar a inclusão digital dos estudantes de baixa 221 

condição socioeconômica da UFMG, oportunizando-lhes a aquisição ou o recebimento de 222 

um computador ou notebook, para realizarem as atividades acadêmicas no Ensino Remoto 223 

Emergencial (ERE), necessárias à sua formação; g) a Fundação, em parceria com a PRAE, 224 

renovou toda a rede de internet sem fio das Moradias Universitárias; h) a PRAE e a FUMP, 225 

mais recentemente, estão trabalhando para migrar o auxílio financeiro voltado à 226 

contratação de serviços de Internet para o Projeto Alunos Conectados, lançado pela Rede 227 

Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP), vinculada ao Ministério da Ciência e 228 

Tecnologia (MCTI) e pelo Ministério da Educação (MEC), projeto que prevê a concessão 229 

de chips, para uso em pacotes de dados de telefonia móvel, a estudantes em condição de 230 

vulnerabilidade socioeconômica de instituições federais de ensino. A adesão ao referido 231 

Projeto implica o envio de chip ao endereço de cada discente atualmente inserido no 232 

Programa “UFMG Meu Lugar: Inclusão Digital/Modalidade II – auxílio financeiro para 233 

contratação de serviços de internet”; i) com o início da reabertura dos Restaurantes 234 

Universitários, recentemente, principalmente dos campi Saúde e Montes Claros, deverão 235 

ser implementadas algumas alterações no auxílio alimentação emergencial. Finalizando seu 236 

relato, o Vice-Reitor, Professor Alessandro Fernandes Moreira, ressaltou a importante 237 

atuação promovida pela FUMP em parceria com a PRAE, que têm buscado contornar e 238 

superar as muitas dificuldades geradas pela pandemia. O Conselheiro Helder de Castro 239 

Bernardes Barbosa agradeceu pela explanação e parabenizou as ações desenvolvidas pela 240 

UFMG, por intermédio da PRAE, em parceria com a FUMP, na condução da política de 241 

assistência estudantil na UFMG. 1.3 Orçamento de 2020 (Processo SEI 242 

no 23072.209176/2020-39) - A Sr.ª Presidente informou que foi distribuído aos 243 

Conselheiros o Parecer no 04/2021 da Comissão de Orçamento e Contas (ANEXO C) e, a 244 

seguir, passou a palavra ao Relator, Professor Renato Tocantins Sampaio, que apresentou o 245 

assunto ao Plenário. Durante a apreciação da matéria, houve solicitação de informações 246 

acerca dos pedidos formulados pela FUMP de obtenção do Certificado de Entidade 247 

Beneficente de Assistência Social (Cebas). Por essa razão, o Plenário autorizou a 248 

participação na reunião da Presidente da Fundação, Professora Sandra Maria Gualberto 249 

Braga Bianchet, a qual, após observar que acompanha a questão da certificação desde 250 

outubro de 2015, quando assumiu a Presidência da Fundação, prestou os seguintes 251 

esclarecimentos aos Conselheiros: a) o último Cebas obtido pela FUMP convalidou as 252 
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isenções previdenciárias até 2009; b) a Fundação protocolou novos pedidos, em 2009 e em 253 

2012, para os triênios seguintes, obtendo, para ambos, decisões desfavoráveis; c) em 2015, 254 

a FUMP protocolou novos pedidos no Ministério da Cidadania e no Ministério da 255 

Educação, demandas cujo status foi classificado, respectivamente, como “arquivamento” e 256 

“em fase de análise”; d) a FUMP, por orientação de escritório de advocacia especializado 257 

em legislação previdenciária, decidiu pelo ajuizamento de ação com requerimento de 258 

imunidade tributária da Fundação, não tendo sido feito novo requerimento de obtenção do 259 

Cebas em 2018, para o triênio 2019-2021, em vista das incertezas da certificação de 260 

filantropia, uma vez que a Fundação não é reconhecida como entidade de assistência 261 

social, por não ser instituição de educação e, na perspectiva da Secretaria de Regulação e 262 

Supervisão da Educação Superior (SERES), responsável pela certificação das entidades 263 

beneficentes de assistência social no âmbito do MEC, não se enquadrar nos critérios 264 

definidos pelo Ministério da Educação. Houve manifestação favorável a que a FUMP 265 

continue pleiteando o Cebas, independentemente da ação judicial movida para 266 

reconhecimento do direito à imunidade tributária. Não havendo outras manifestações, a Sr.ª 267 

Presidente agradeceu a colaboração da Professora Sandra Maria Gualberto Braga Bianchet, 268 

que se retirou da reunião. A seguir, com a anuência dos Conselheiros, colocou em votação 269 

o Parecer no 04/2021 da Comissão de Orçamento e Contas, favorável ao “orçamento de 270 

2020 da Fundação Universitária Mendes Pimentel, recomendando que a Fundação 271 

apresente na revisão orçamentária uma proposta que contemple os valores efetivamente 272 

praticados pelos Restaurantes Universitários em 2020, bem como os impactos da pandemia 273 

da COVID-19 sobre a execução orçamentária da FUMP”. Houve aprovação unânime do 274 

Plenário. 2 Proposta de alteração da composição da Congregação do Instituto de 275 

Ciências Exatas (ICEx), revogando a Resolução do Conselho Universitário no 15/99, 276 

de 15 de dezembro de 1999 (Processo SEI no 23072.209488/2021-23) - A Sr.ª Presidente 277 

informou que foi disponibilizado aos Conselheiros o Parecer no 08/2021 da Comissão de 278 

Legislação (ANEXO D), elaborado pela Relatora, Professora Daisy Moreira Cunha, a qual 279 

solicitou a colaboração dos membros da Comissão de Legislação para expor o assunto ao 280 

Plenário, em vista da instabilidade do sinal de sua Internet. O Professor Cícero Murta Diniz 281 

Starling dispôs-se a auxiliar e apresentou a matéria aos Conselheiros, destacando que 282 

basicamente a proposta visa à inserção do Coordenador do Centro de Extensão (CENEX), 283 

como membro nato, na composição da Congregação do ICEx. O Professor Francisco 284 

Dutenhefner agradeceu à Relatora, Professora Daisy Moreira Cunha, e aos demais 285 

membros da Comissão de Legislação, parabenizando-os pela definição do conjunto de 286 

documentos necessários para a construção de propostas dessa natureza, o que facilitou a 287 

instrução do processo. A seguir, não havendo manifestações, a Sr.ª Presidente, com a 288 

anuência dos Conselheiros, colocou em votação o Parecer no 08/2021 da Comissão de 289 

Legislação, cujo voto conclui favoravelmente às “sugestões de modificação registradas no 290 

quadro comparativo (anexo) entre a Resolução do Conselho Universitário no 15/99, de 15 291 

de dezembro de 1999, que estabelece a composição da Congregação da Unidade, e a 292 

proposta de alteração apresentada pelo Instituto”. O documento foi aprovado por 293 

unanimidade pelo Plenário, sem apresentação de destaques ao teor do anteprojeto de 294 



 
                 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 

 

 

 8 

Resolução. Foi gerada a Resolução no 05/2021 (ANEXO E). 3 Recurso contra decisão da 295 

Reitora, relativo à pena de demissão, por inassiduidade habitual, decorrente do 296 

PROCESSO Administrativo Disciplinar (PAD) no 23072.007489/2019-11 - A Sr.ª 297 

Presidente observou que, na reunião do Conselho Universitário realizada em 17 de junho 298 

de 2021, o Conselheiro Helder de Castro Bernardes Barbosa solicitou vista da 299 

documentação. Esclareceu que, segundo o § 6o do art. 15 do Regimento Geral da UFMG, 300 

será concedida vista da documentação referente a item de pauta a qualquer membro do 301 

colegiado que a solicitar, ficando o solicitante obrigado a emitir parecer escrito sobre a 302 

matéria, no prazo de dez dias. Informou que, em 29 de junho, um dia antes da expiração do 303 

prazo de entrega do parecer de vista, foi solicitada a prorrogação por mais vinte dias e que, 304 

no dia 30 de junho, autorizou, mediante o Ofício no 782/2021, a prorrogação até a próxima 305 

reunião do Conselho. A seguir, após informar que foram disponibilizados aos Conselheiros 306 

o Parecer no 01/2021 da Comissão de Recursos (ANEXO F) e o Parecer de vista do 307 

Conselheiro Helder de Castro Bernardes Barbosa (ANEXO G), passou a palavra, por 308 

precedência, à Relatora, Professora Sueli Maria Coelho, que fez a exposição do assunto ao 309 

Plenário. A seguir, a Sr.ª Presidente passou a palavra ao Conselheiro Helder de Castro 310 

Bernardes Barbosa, que apresentou seu Parecer de vista. Houve manifestações sobre o 311 

assunto, destacando-se argumentos apresentados em defesa da interessada e de que foram 312 

inseridos no processo novos documentos que podem comprovar a justa causa do não 313 

comparecimento da recorrente ao serviço, entre março e dezembro de 2015, período em 314 

que a Comissão de Processo Administrativo Disciplinar concluiu pela ausência frequente 315 

da Servidora ao serviço, tipificando essa ausência como infração funcional de 316 

inassiduidade habitual, configurada, nos termos do art. 139 da Lei no 8.112, de 11 de 317 

dezembro de 1990, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da 318 

União, das autarquias e das fundações públicas federais, como falta injustificada ao 319 

serviço por período igual ou superior a 60 dias, interpoladamente, durante período de 12 320 

meses, enquadramento que gerou a Decisão da Reitora no 9/2020/GAB-REI-UFMG, 321 

documento mediante o qual determina a aplicação da penalidade de demissão, conforme o 322 

art. 132, inciso III da referida Lei. Após discussão, com a anuência dos Conselheiros, a Sr.ª 323 

Presidente colocou em votação a proposta de ser o processo encaminhado à Comissão de 324 

Recursos, para reanálise, previamente à tomada da decisão final pelo Conselho 325 

Universitário, a qual poderá ser subsidiada por esclarecimentos e manifestação jurídica da 326 

Procuradoria Federal junto à UFMG sobre: a) a possibilidade de outro enquadramento 327 

legal da infração apurada, com base na Lei no 8.112/1990; e b) se, com base nos novos 328 

documentos, nos termos do art. 128 da citada Lei e do art. 90 do Regimento Geral da 329 

UFMG, há circunstâncias atenuantes e antecedentes funcionais que possam ser 330 

considerados como justa causa e que fundamentem dosimetria da pena de demissão 331 

aplicada à recorrente. Houve aprovação unânime do Plenário. 4 Recomposição de 332 

Comissão Permanente do Conselho Universitário - A Sr.ª Presidente ressaltou a 333 

necessidade de se recompor a Comissão de Recursos, especialmente em vista do volume de 334 

processos que está em seu âmbito de análise. Ponderou favoravelmente à indicação do 335 

Professor Francisco Dutenhefner para preencher a vaga deixada pela Professora Sônia 336 
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Maria Soares e submeteu o assunto à apreciação dos Conselheiros. Não havendo 337 

manifestações, colocou em votação a mencionada indicação, que foi aprovada por 338 

unanimidade pelo Plenário. PALAVRA LIVRE - As representantes dos Servidores 339 

Técnico-Administrativos em Educação Rejani Aparecida de Andrade Silva e Kayla 340 

Veruska Lopes da Silva, em função do término de seus mandatos, após mencionarem que 341 

participam pela última vez de reunião do Conselho Universitário, apresentaram suas 342 

despedidas aos Conselheiros e agradeceram pela convivência e aprendizado. A Sr.ª 343 

Presidente agradeceu a ambas pela participação e contribuição com o Conselho 344 

Universitário e com a UFMG. O Professor Geraldo Cunha Cury, após observar que 345 

participa da reunião como representante suplente da Faculdade de Medicina, salientou que 346 

não poderia deixar de cumprimentar a Reitora da Universidade, Professora Sandra Regina 347 

Goulart Almeida, pelo sentimento comum que tem percebido na comunidade universitária, 348 

sobre o importante papel que tem exercido neste momento tão difícil pelo qual passa o 349 

país, sempre com palavras e ações que representam a esperança. A Sr.ª Presidente 350 

agradeceu e ressaltou que os cumprimentos devem ser dirigidos à comunidade 351 

universitária, que tem sido guerreira para superar os desafios impostos pela pandemia. O 352 

Professor Élder Antônio Sousa e Paiva formulou agradecimentos aos Diretores e Chefes de 353 

Departamentos pelo apoio em prol de sua recandidatura à vaga nas eleições para escolha de 354 

uma representação no Conselho Universitário do corpo docente da área de Ciências da 355 

Vida. Esclareceu que não havia se candidatado num primeiro momento, mas, não havendo 356 

inscritos, apresentou sua candidatura juntamente com a Professora Miriam Pimenta 357 

Parreira do Vale, da Faculdade de Odontologia, tendo sido a única chapa a concorrer. Após 358 

agradecer a todos pela confiança, reafirmou seu compromisso em buscar contribuir com o 359 

Conselho Universitário e manifestou-se favorável a que sejam envidados esforços para 360 

demonstrar à comunidade universitária a importância dos órgãos de deliberação superior 361 

da Universidade. A Sr.ª Presidente, após observar o esforço do Reitorado para viabilizar as 362 

eleições realizadas em âmbito geral na UFMG, corroborou a preocupação do Professor 363 

Élder Antônio Sousa e Paiva e pediu a ajuda de todos para difundir a importância da 364 

representatividade dos membros da comunidade universitária no Conselho Universitário, 365 

órgão colegiado máximo deliberativo da Universidade. A seguir, comentou que foi 366 

noticiado ontem que o governo irá desbloquear todos os recursos previstos no Orçamento 367 

de 2021 para os Ministérios que foram contingenciados, observando que, no caso da 368 

UFMG, ainda há R$ 15 milhões bloqueados, com expectativa de desbloqueio nos próximos 369 

meses. Em seguida, transmitiu aos Conselheiros do Conselho Universitário, a pedido do 370 

jornalista Eduardo Costa, agradecimentos à UFMG pelo maravilhoso trabalho que tem a 371 

Instituição feito para a sociedade e pelo importante contato realizado pela Universidade 372 

com a população, através das ações de extensão, de ensino e de pesquisa. Esclareceu que o 373 

citado pedido foi feito pelo jornalista na oportunidade em que concedia entrevista à Rádio 374 

Itatiaia, pouco antes do início da presente reunião. A Conselheira Kayla Veruska Lopes da 375 

Silva cogitou a possibilidade de o processo de consulta à comunidade universitária para a 376 

escolha do próximo Reitorado ser realizado de forma presencial, mesmo em sistema drive-377 

thru ou em formato híbrido, considerando a baixa frequência de votantes nas eleições que 378 
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vêm sendo realizadas em formato on-line e o fato de que provavelmente os discentes já 379 

estarão vacinados contra a Covid-19 quando da realização da consulta. A Servidora 380 

Técnico-Administrativa em Educação Swraide Salgado Agripino cogitou a possibilidade 381 

de ser ampliado o horário previsto para as votações, de forma a contemplar o pessoal que 382 

trabalha em horário noturno. A Sr.ª Presidente observou que em alguns processos de 383 

consulta on-line verificou-se expressivo número de votantes e informou que encaminhará a 384 

demanda pela extensão do horário das votações, o qual é explicitado em cada Edital de 385 

eleição. A seguir, pontuou que estão em andamento os trabalhos da Comissão instituída 386 

com a finalidade de adequar o Regulamento do processo de consulta à comunidade 387 

universitária relativo à elaboração da lista tríplice para a escolha do próximo Reitor(a) e 388 

Vice-Reitor(a), documento será oportunamente apreciado pelo Conselho Universitário. O 389 

Universitário Thomás Aguiar Carrieri reiterou pedido de definição à solicitação 390 

apresentada pelo corpo discente de dilação do período de integralização curricular dos 391 

cursos de Graduação. A Sr.ª Presidente informou que o pedido está sendo avaliado no 392 

âmbito da Câmara de Graduação, com a participação discente, e será oportunamente 393 

apreciado pelo CEPE. A seguir, não havendo outras manifestações, a Sr.ª Presidente 394 

agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão, da qual eu, Consuelo Dourado Dupin, 395 

Coordenadora da Secretaria dos Órgãos de Deliberação Superior, lavrei a presente ata, que 396 

assino. 397 


