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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO 

REALIZADA EM 12 DE AGOSTO DE 2021 

Aos doze dias do mês de agosto 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 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); Mauricio José Laguardia 8 

Campomori (Diretor) e Denise Morado Nascimento (representante), pela Escola de 9 

Arquitetura; Cristiano Gurgel Bickel (Diretor) e Márcia Almada (representante), pela 10 

Escola de Belas-Artes; Leonardo David Tuffi Santos (Diretor) e Theles de Oliveira Costa 11 

(representante), pelo Instituto de Ciências Agrárias; Carlos Augusto Rosa (Diretor) e 12 

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

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

(representante), pela Faculdade de Ciências Econômicas; Francisco Dutenhefner (Diretor) 15 

e Marcos Oliveira Prates (representante), pelo Instituto de Ciências Exatas; Eduardo 16 

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

Ciência da Informação; Mônica Sette Lopes (Vice-Diretora) 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; Simone Cardoso Lisboa Pereira (Vice-Diretora) e 22 

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

Starling (Diretor) e Danilo Amaral (representante suplente), pela Escola de Engenharia; 24 

Leiliane Coelho André (Diretora) e Valbert Nascimento Cardoso (representante), pela 25 

Faculdade de Farmácia; Bruno Pinheiro Wanderley Reis (Diretor) e Miriam Hermeto de Sá 26 

Motta (representante), pela Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas; Vilma Lúcia 27 

Macagnan Carvalho (Diretora) e Carlos Fernando Ferreira Lobo (representante suplente), 28 

pelo Instituto de Geociências; Sueli Maria Coelho (Diretora pro tempore) e Ana Larissa 29 

Adorno Marciotto Oliveira (representante), pela Faculdade de Letras; Humberto José 30 

Alves (Diretor) e Maria do Carmo Barros de Melo (representante), pela Faculdade de 31 

Medicina; Renato Tocantins Sampaio (Diretor), pela Escola de Música; Denise Vieira 32 

Travassos (Vice-Diretora) e Maria Elisa de Souza e Silva (representante), pela Faculdade 33 

de Odontologia; Zélia Inês Portela Lobato (Diretora) e Ronald Kennedy Luz 34 

(representante), pela Escola de Veterinária; Marcio Fantini Miranda (Diretor), 35 

posteriormente substituído por Tânia Margarida Lima Costa (Vice-Diretora), pela Escola 36 

de Educação Básica e Profissional; Élder Antônio Sousa e Paiva, pela representação do 37 

corpo docente da área de Ciências da Vida; Glaura Goulart Silva, pela representação do 38 

corpo docente da área de Ciências da Natureza; Guilherme Lourenço de Souza, pela 39 

representação do corpo docente da área de Humanidades; Servidores Cristina del Papa, 40 

Kátia Lúcia Pacheco, Ricardo Bruno da Cruz Costa, Swraide Salgado Agripino, Caroliny 41 

Alves Pessoa (suplente) e Helder de Castro Bernardes Barbosa, pela representação do 42 
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corpo técnico-administrativo em educação; Universitários Caique Belchior Henrique, 43 

Luiza Datas Cruz, Mariana Oliveira Castro Penna, Sávio Peres Rego Loureiro, Renato 44 

Defelippe de Azevedo, Thomás Aguiar Carrieri, Vitória Eliza Ribeiro, Valesca Rabelo 45 

Braga, Luan Vitor Soares de Paiva e Gabrielle Moraes Lopes da Silva, pela representação 46 

discente. Deixaram de comparecer os Conselheiros Rogério Vasconcelos Barbosa e 47 

Andréa Maria Silveira. Havendo quorum regulamentar, a Sr.ª Presidente cumprimentou os 48 

Conselheiros e declarou abertos os trabalhos. A seguir, manifestou sua satisfação com a 49 

participação dos representantes discentes, nomeados no rol dos presentes, que passam, a 50 

partir da presente sessão, a ter direito a voz e a voto, tema a ser apreciado no item 4.1 da 51 

pauta. A seguir, orientou os Conselheiros sobre os recursos disponíveis na sala virtual do 52 

serviço Conferência Web da Rede Nacional de Pesquisa (RNP). EXPEDIENTE: 53 

Comunicações: a) A Comissão Eleitoral Central informou o resultado das eleições 54 

realizadas em 20 de julho de 2021 para recomposição de cinco vagas do corpo técnico-55 

administrativo em educação no Conselho Universitário, com mandato a partir da data da 56 

homologação, ocorrida em 28 de julho de 2021. Foram eleitos os seguintes Conselheiros: 57 

Ricardo Bruno da Cruz Costa (efetivo), da Diretoria de Relações Internacionais, e Gustavo 58 

Santos Silva (suplente), do Instituto de Ciências Biológicas; Swraide Salgado Agripino 59 

(efetiva) e Maria Cristina de Oliveira (suplente), ambas do Hospital das Clínicas; Helder de 60 

Castro Bernardes Barbosa (efetivo), do Instituto de Ciências Agrárias, e Magali Gomes 61 

Pinto (suplente), do Hospital das Clínicas; Maristela de Oliveira Costa (efetiva) e Caroliny 62 

Alves Pessoa (suplente), ambas do Hospital das Clínicas; e Ronald de Figueiredo 63 

Nascimento (efetivo), da Escola de Engenharia, e Victor Rubim Otati (suplente), do 64 

Instituto de Ciências Exatas. A Sr.a Presidente deu boas vindas aos novos Conselheiros. 65 

Informes - A Sr.a Presidente atualizou informações sobre a o orçamento da UFMG para 66 

2021. Observou que os valores da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2021 apresentam 67 

corte de 16% em relação ao orçamento de 2020, que já havia sofrido redução de 3,22% em 68 

relação ao de 2019. Acrescentou que, com os vetos presidenciais, houve corte de 26,72% 69 

em relação a 2020, diferença que corresponde a mais de R$ 50 milhões. Destacou que, do 70 

total do orçamento de 2021, quando da aprovação da LOA, foram bloqueados R$ 25 71 

milhões (13,8%), tendo sido desbloqueados R$ 10,7 milhões em 16 de junho de 2021 e 72 

R$ 14 milhões em 2 de agosto de 2021. Ressaltou que continua o empenho junto a 73 

parlamentares em prol da recomposição, por meio de Projeto de Lei do Congresso 74 

Nacional (PLN), do orçamento de 2021, em relação ao corte de R$ 50 milhões, estando em 75 

curso também gestões para que haja modificações no PLOA para 2022. A seguir, a Sr.a 76 

Presidente prestou os seguintes informes: a) A Reitora da UFMG foi designada para 77 

compor o Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia (CCT), órgão de assessoramento da 78 

Presidência da República encarregado de formular e implementar políticas de 79 

desenvolvimento para a área, como suplente do ex-Ministro da Agricultura Alysson 80 

Paulinelli. b) Foi realizado, nos dias 9 e 10 de agosto, o 1o Seminário UFMG Sustentável, 81 

que apresentou os resultados dos trabalhos da Comissão Permanente de Gestão Energética, 82 

Hídrica e Ambiental (CPGEHA), evento, organizado também pelo Departamento de 83 

Gestão Ambiental (DGA), que contou com a participação de profissionais das áreas de 84 
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Engenharia Sanitária e Civil, Geologia, Engenharia Elétrica, Administração, Ciências 85 

Biológicas e Medicina Veterinária, com o apoio técnico da Coordenadoria de Assuntos 86 

Comunitários (CAC) e do Centro de Comunicação da UFMG (Cedecom). Acrescentou que 87 

foram apresentados no Seminário, entre outros, painéis sobre as ações que estão sendo 88 

desenvolvidas na Estação Ecológica da UFMG, bem como sobre a atuação da Comissão 89 

Permanente de Política de Animais nos campi da UFMG. A Sr.a Presidente convidou a 90 

todos para visitarem o site UFMG Sustentável (https://www.ufmg.br/sustentabilidade/), 91 

que registra as ações institucionais voltadas à promoção da sustentabilidade nos 92 

comportamentos cotidianos, ações desenvolvidas tanto na esfera administrativa quanto nas 93 

de ensino, pesquisa e extensão da UFMG. O Vice-Reitor, Professor Alessandro Fernandes 94 

Moreira, após cumprimentar os Conselheiros, acrescentou que a UFMG Sustentável é uma 95 

ação institucional, fruto dos trabalhos da CPGEHA, instituída em maio de 2019 e voltada 96 

para ações relacionadas à sustentabilidade nos campi da Universidade, na gestão 97 

energética, hídrica e ambiental. Citou, entre os projetos que estão em execução, o de 98 

instalação de painéis fotovoltaicos nos três prédios dos Centros de Atividades 99 

Didáticas (CADs), o que permitirá, em breve, sua autonomia energética. c) Será 100 

encaminhado aos Conselheiros, para conhecimento, o Relatório de Atividades de 2020 do 101 

Instituto de Estudos Avançados Transdisciplinares (IEAT), aprovado pelo Conselho de 102 

Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE) na reunião de 15 de julho de 2021, em atendimento à 103 

Resolução do Conselho Universitário no 05/2015, de 26 de maio de 2015, que estabelece o 104 

Regimento do IEAT, a qual dispõe que o relatório anual de atividades com a prestação de 105 

contas do Órgão, após a apreciação por seu Comitê Diretor, deve ser encaminhado ao 106 

CEPE, para pronunciamento, e posteriormente ao Conselho Universitário, para 107 

conhecimento. ORDEM DO DIA - 1 Designação, em caráter pro tempore, dos 108 

membros do Conselho Curador da Fundação Rodrigo Mello Franco de 109 

Andrade (FRMFA) - Aprovação ad referendum - A Sr.a Presidente observou que, de 110 

acordo com o art. 10 do Estatuto da Fundep, cabe ao Conselho Universitário designar três 111 

membros efetivos e um suplente para compor o Conselho Curador da Fundação. Informou 112 

que foram distribuídos aos Conselheiros o Ofício no 916/2021 do Gabinete da Reitora 113 

(ANEXO A) e a Portaria no 5207 (ANEXO B), que reconduz membros para integrar o 114 

Conselho Curador da FRMFA, em caráter pro tempore, uma vez que o Estatuto da 115 

Fundação está em processo de mudança. Destacou que foram reconduzidas, ad referendum 116 

do Conselho Universitário, as Professoras Magali Melleu Sehn, Paulina Maria Maia 117 

Barbosa e Silke Kapp, como efetivas e, como suplente, a Professora Marta Eloísa Melgaço 118 

Neves. A seguir, a Sr.a Presidente submeteu o assunto à apreciação do Plenário, e, não 119 

havendo manifestações, com a anuência dos Conselheiros, colocou em votação suas 120 

indicações ad referendum, que foram aprovadas por unanimidade. 2 Regulamentação do 121 

processo de escolha de Reitor(a) e Vice-Reitor(a) - gestão 2022-2026 - Diretrizes 122 

gerais - Regime de urgência - A Sr.a Presidente, inicialmente, justificou o regime de 123 

urgência, em virtude do cronograma proposto na minuta de Regulamento do processo 124 

sucessório, que prevê sequência de procedimentos a serem cumpridos, até a realização da 125 

reunião do Colégio Eleitoral, para a elaboração da lista tríplice para a escolha do 126 

https://www.ufmg.br/sustentabilidade/
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próximo(a) Reitor(a) e Vice-Reitor(a), no dia 23 de novembro de 2021 ou em 7 de 127 

dezembro, caso haja segundo turno. A seguir, prestou as seguintes informações ao 128 

Plenário: a) o parágrafo único do art. 27 do Estatuto da UFMG dispõe que o Conselho 129 

Universitário regulamentará o processo de consulta à comunidade universitária para 130 

escolha do Reitor e do Vice-Reitor, que precederá a elaboração da respectiva lista 131 

tríplice, caso em que prevalecerão a votação secreta, na qual cada eleitor votará em 132 

apenas um nome para o cargo a ser preenchido, e o peso de, no mínimo, 70% (setenta por 133 

cento) dos votos para a manifestação do corpo docente no total dos votos dessa 134 

comunidade; b) o inciso XIX do art. 13 do Estatuto estabelece que compete ao Conselho 135 

Universitário decidir do processo eleitoral e participar, juntamente com o Conselho de 136 

Ensino, Pesquisa e Extensão e o Conselho de Curadores, da organização de lista tríplice 137 

de docentes para escolha do Reitor e do Vice-Reitor, regulamentando a consulta à 138 

comunidade; c) o prazo legal para envio ao MEC da lista tríplice para a escolha do 139 

dirigente máximo das IFES é de sessenta dias, previamente ao término do mandato. No 140 

atual processo sucessório, o mandato da Reitora expira em 16 de março de 2022, devendo 141 

ser a lista enviada até 16 de janeiro, a qual, historicamente, é elaborada antes do período 142 

das festas de final de ano; d) o mandato do atual Vice-Reitor, Professor Alessandro 143 

Fernandes Moreira, expira em 20 de março de 2022, havendo subdelegação de 144 

competência do Ministro da Educação aos Reitores das Universidades para nomear os 145 

respectivos Vice-Reitores. A Sr.a Presidente, a seguir, destacou que o texto do 146 

Regulamento do processo de consulta à comunidade universitária, relativo à elaboração da 147 

lista tríplice para a escolha dos próximos Reitor(s) e Vice-Reitor(a), tem sido o mesmo nos 148 

últimos processos, com alteração apenas no cronograma, mas, para o próximo processo, 149 

houve necessidade de adaptá-lo, à luz do contexto das atuais condições sanitárias e do uso 150 

de tecnologia digital, para operacionalizar a consulta à comunidade mediante sistema de 151 

votação on-line. Informou que foi distribuída aos Conselheiros a proposta de Regulamento, 152 

adequada pela Comissão Especial instituída para tal finalidade, integrada pelos Professores 153 

Maurício José Laguardia Campomori (Presidente), Humberto José Alves e Vilma Lúcia 154 

Macagnan Carvalho, pela Servidora Técnico-Administrativa em Educação Cristina del 155 

Papa e pelo Universitário Sávio Peres Rego Loureiro. Passou, em seguida, a palavra ao 156 

Presidente da Comissão Especial, Professor Maurício José Laguardia Campomori, que 157 

explicou as propostas de ajustes para o atual processo, em relação ao texto da 158 

regulamentação do processo anterior, de 22 de agosto de 2017. Após breves considerações 159 

do Plenário, a Sr.a Presidente, com a anuência dos Conselheiros, submeteu a votação em 160 

bloco, sem prejuízo de destaques, a proposta de Regulamento, em cujo texto estão 161 

registradas em destaque as adequações propostas pela Comissão. O documento foi 162 

aprovado, sem destaques, por unanimidade pelo Plenário. A Sr.a Presidente formulou 163 

agradecimentos aos membros da Comissão pelo trabalho realizado e pelas contribuições 164 

necessárias à adequação do Regulamento. Foi gerado o Regulamento do processo de 165 

consulta à comunidade universitária, relativo à elaboração da lista tríplice para a escolha de 166 

Reitor e de Vice-Reitor - ano 2021 (ANEXO C). 3 Constituição de Comissão Eleitoral 167 

com a finalidade de conduzir o processo de consulta à comunidade para a escolha de 168 
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Reitor(a) e Vice-Reitor(a) - A Sr.a Presidente observou que, conforme dispõem os artigos 169 

2o e 3o do Regulamento ora aprovado, o processo de consulta será coordenado por 170 

Comissão Eleitoral, composta de cinco membros efetivos, sendo três docentes, um servidor 171 

técnico-administrativo em educação e um discente, e seus respectivos suplentes, indicados 172 

pelo Conselho Universitário. A seguir, submeteu à apreciação do Plenário o seguinte 173 

conjunto de sugestões de indicação de membros para compor a Comissão Eleitoral: 174 

Professores Maria Elisa de Souza e Silva (efetiva) e Priscilla Macedo Moura (suplente), 175 

ambas do Conselho Universitário; Élder Antônio Sousa e Paiva (efetivo), do Conselho 176 

Universitário, e Luciana Castro Geraseev (suplente), do CEPE; Denise Morado 177 

Nascimento (efetiva), do Conselho Universitário, e Eduardo Soares Neves Silva (suplente), 178 

do CEPE; Servidoras Técnico-Administrativas em Educação Kátia Lucia Pacheco (efetiva) 179 

e Swraide Salgado Agripino (suplente), ambas do Conselho Universitário; Universitários 180 

Luiza Datas Cruz (efetiva) e Luan Vitor Soares de Paiva (suplente), ambos do Conselho 181 

Universitário. A Sr.a Presidente observou que a Coordenadoria de Assuntos 182 

Comunitários (CAC), coordenada hoje pela Servidora Cássia Juliana de Souza Monteiro, 183 

historicamente tem funcionado como Secretaria-Executiva da Comissão Eleitoral de 184 

operacionalização do processo de consulta. Em seguida, submeteu à apreciação dos 185 

Conselheiros o conjunto das indicações e, não havendo manifestações, colocou-o em 186 

votação. Houve aprovação pelo Plenário, apurando-se na votação as abstenções dos 187 

Professores Denise Morado Nascimento, Maria Elisa de Souza e Silva e Élder Antônio 188 

Sousa e Paiva. Foi gerada a Portaria no 5834/2021 (ANEXO D). 4 Relatório da Comissão 189 

instituída para propor medidas/ações para regularizar a participação das entidades 190 

estudantis nos Órgãos Colegiados da UFMG - A Sr.a Presidente observou que, em 17 de 191 

março de 2020, foi instituída a Comissão com a finalidade de buscar soluções para 192 

regularizar a situação da participação do segmento discente nos órgãos colegiados da 193 

Universidade, integrada pelos Professores Alessandro Fernandes Moreira (Vice-Reitor), 194 

como Presidente; Tarcísio Mauro Vago (Pró-Reitor de Assuntos Estudantis); Natália 195 

Cristina Chaves (docente da Faculdade de Direito), e Danilo Amaral (docente da Escola de 196 

Engenharia); pela Servidora Técnico-Administrativa em Educação Cristina Del Papa; e 197 

pelos Universitários Gabriel Lopo Silva, do Curso de Jornalismo, e Thomas Aguiar 198 

Carrieri, do Curso de Matemática). Observou ainda que, em 12 de abril de 2021, a Portaria 199 

foi reeditada, com a substituição dos citados discentes por Pedro Barbosa Bahia, do Curso 200 

de Engenharia Elétrica, e Sávio Peres Rego Loureiro, do Curso de Direito, tendo se 201 

afastado o Professor Danilo Amaral, a seu pedido. A seguir, a Sr.a Presidente solicitou a 202 

autorização dos Conselheiros para convidar, para detalhar o trabalho realizado pela 203 

Comissão, a Professora Natália Cristina Chaves, a qual, não havendo objeções do Plenário, 204 

passou a participar da sessão. A Sr.a Presidente informou que foram disponibilizados aos 205 

Conselheiros o Ofício no 881/2021 do Vice-Reitor (ANEXO E), o Ofício no 910/2021 do 206 

Gabinete da Reitora (ANEXO F) e o Relatório produzido pela Comissão Especial 207 

(ANEXO G), aprovado por unanimidade por seus membros. A seguir, passou a palavra ao 208 

Presidente da Comissão, Professor Alessandro Fernandes Moreira, o qual observou que o 209 

art. 95 do Regimento Geral da UFMG exige a apresentação ao Reitorado, pela Direção do 210 
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Diretório Central dos Estudantes (DCE), e à Direção das Unidades, pelos Diretórios 211 

Acadêmicos (DA) ou Centros Acadêmicos (CA), do registro civil em cartório da ata de 212 

posse dos integrantes da respectiva diretoria, como condição obrigatória para a indicação 213 

de representantes estudantis para atuarem nos órgãos colegiados da Universidade. 214 

Acrescentou que, por pendência na regularização em cartório de várias Entidades, como o 215 

DCE, os discentes têm participado das reuniões de órgãos colegiados com direito a voz, 216 

mas não a voto. Ressaltou que a Comissão de Regularização das Entidades foi instituída 217 

com vistas a buscar alternativas para solucionar a questão, uma vez que, nos termos do 218 

Regimento Geral em vigor, sem o devido registro em cartório civil, ficam inviabilizadas a 219 

prática dos atos da vida civil por parte do DCE e das demais associações estudantis no 220 

âmbito das Unidades e, consequentemente, a participação de representantes discentes nos 221 

órgãos colegiados da Universidade. Destacou que a Comissão trabalhou na tentativa de 222 

desvincular a questão jurídica – de forma a se exigir a regularização das entidades como 223 

associações civis no que diz respeito a aspectos orçamentário, financeiro, patrimonial, bens 224 

materiais, bem como à responsabilização pelo uso de espaços físicos da Instituição – da 225 

questão da representação estudantil – de forma a assegurar a participação dos discentes 226 

mediante registro, na Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE), da ata de eleição e de 227 

posse das diretorias das Entidades. Ressaltou que a Comissão produziu relatório de seus 228 

trabalhos, que registra proposta de modificação do art. 95 do Regimento Geral da UFMG, 229 

para reflexão e considerações do Conselho Universitário. O Professor Alessandro 230 

Fernandes Moreira agradeceu a Professora Natália Cristina Chaves pela contribuição 231 

prestada à Comissão e por sua atuação na Divisão de Assistência Judiciária (DAJ), Órgão 232 

Complementar da Faculdade de Direito, que tem sido fundamental no processo de 233 

regularização legal das entidades estudantis. A seguir, passou a palavra à referida docente, 234 

a qual discorreu sobre o trabalho realizado pela Comissão e sobre as ações realizadas pela 235 

DAJ para ajudar as entidades discentes a resolver sua situação de irregularidade legal, 236 

gerada pelo lapso temporal de registros em cartório civil da ata de posse das diretorias ao 237 

longo dos anos, em inobservância ao princípio da continuidade registral. A Sr.a Presidente 238 

observou que a Comissão de Regulamentação das Entidades Estudantis foi instituída em 239 

função de demanda apresentada pelo Conselho Universitário para buscar soluções para 240 

viabilizar a participação discente com direito a voto nas decisões dos órgãos colegiados da 241 

Universidade, e ressaltou que o Relatório produzido aponta alternativas, para a apreciação 242 

dos Conselheiros e apresenta sugestões. Após observar que a Comissão propõe mudanças 243 

no art. 95 do Regimento Geral da UFMG, ressaltou que qualquer modificação do texto 244 

regimental exige o voto da maioria absoluta dos membros do Conselho Universitário, em 245 

reunião especialmente convocada para esse fim, conforme determina o art. 149 do citado 246 

Regimento. A seguir, submeteu o assunto à consideração do Plenário. Foram apresentadas 247 

as seguintes sugestões sobre as propostas de alteração do art. 95 do Regimento Geral da 248 

UFMG: a) Caput (A UFMG reconhecerá como órgão de representação do corpo discente, 249 

no plano da Universidade, o Diretório Central dos Estudantes - DCE, e, no plano das 250 

Unidades, os Diretórios Acadêmicos - DAs ou Centros Acadêmicos - CAs, entidades 251 

autônomas organizadas nos termos dos respectivos estatutos, e cujas atas de eleição e 252 
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posse de seus dirigentes sejam registradas na Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, 253 

dispensadas quaisquer outras formalidades.) - i) acréscimo de menção aos Grêmios 254 

Estudantis, de forma a contemplarem-se a Unidade Especial Escola de Educação Básica e 255 

Profissional e seus Centros (Centro Pedagógico, Colégio Técnico e Teatro Universitário); 256 

ii) supressão da expressão “dispensadas quaisquer outras formalidades”; iii) acréscimo de 257 

previsão de que as exigências devem ser cumpridas a cada mudança de gestão; 258 

iv) manutenção do texto original do Regimento Geral da UFMG em vigor, que garante a 259 

autonomia das associações discentes de realizar de forma independente o registro de sua 260 

documentação em cartório, de forma a não colocar em risco a autonomia das Entidades, 261 

caso fique condicionado à decisão de um Pró-Reitor o reconhecimento pela UFMG do 262 

DCE, dos DAs e dos CAs como órgãos de representação do corpo discente; v) substituição 263 

do trecho “e cujas atas de eleição e posse de seus dirigentes sejam registradas na Pró-264 

Reitoria de Assuntos Estudantis, dispensadas quaisquer outras formalidades” por 265 

“organizadas nos termos dos respectivos estatutos, mediante um cadastro prévio na PRAE, 266 

podendo haver um único registro para o DCE e apenas um por unidade acadêmica”, de 267 

forma que o registro tenha caráter cartorial, independente de avaliação do Pró-Reitor. 268 

b) § 1o (O DCE, os DAs ou CAs, conforme o âmbito definido no caput deste artigo, 269 

comunicarão ao Reitor, ou ao Diretor da respectiva Unidade Acadêmica, os nomes dos 270 

membros integrantes de sua diretoria, sempre que houver mudança de gestão, mediante 271 

apresentação da ata de eleição e dos seus dirigentes, devidamente registrada na Pró-272 

Reitoria de Assuntos Estudantis, dispensadas quaisquer outras formalidades.) - i) inversão 273 

do texto, de forma a que a redação se inicie com a expressão “sempre que houver mudança 274 

de gestão”; ii) supressão da expressão “dispensadas quaisquer outras formalidades”. 275 

c) inserção de artigo que preveja que a participação da representação estudantil nos órgãos 276 

colegiados da Universidade, com direito a voz e a voto, está condicionada ao cumprimento 277 

da exigência da apresentação à PRAE da ata de eleição e posse dos dirigentes das 278 

Entidades. d) § 3o (Para o uso das instalações físicas da Universidade e para o 279 

recebimento de bens, materiais ou recursos financeiros da Reitoria ou da Unidade 280 

Acadêmica, conforme regulamentado pelos artigos 98 e 99 deste Regimento Geral, o DCE, 281 

os DAs ou CAs deverão ter os seus atos constitutivos, bem como as atas de eleição e posse 282 

de seus dirigentes devidamente aprovados, atualizados e registrados na forma da lei, no 283 

cartório competente.) - i) supressão do parágrafo, substituindo-o por texto que preveja que 284 

o uso de instalações da Universidade pelas associações estudantis reger-se-á por resolução 285 

específica do Conselho Universitário, uma vez que se trata de assunto já regulado pelos 286 

artigos 98 e 99 do Estatuto e pela Resolução no 11/2019, de 3 de dezembro de 2019, que 287 

dispõe sobre a permissão às Associações Estudantis reconhecidas pela Universidade de uso 288 

dos espaços de titularidade da UFMG, por meio de ato administrativo denominado 289 

“Permissão de Uso”, podendo o Conselho Universitário ou as Congregações das Unidades, 290 

ou, por delegação de competência, o Reitor ou os Diretores, outorgar às Entidades o direito 291 

de usar, em caráter precário e gratuito, um bem público, representado pelo espaço cedido; 292 

ii) supressão do parágrafo, devendo a questão de uso de espaços da Universidade ser 293 

tratada internamente, mediante Resolução, independentemente da exigência de registro em 294 
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cartório, de forma a evitar engessamento e a necessidade de desalojar as Entidades que 295 

ainda não estejam com sua situação regularizada em cartório, embora hoje, do ponto de 296 

vista institucional, estejam em situação regular no tange à permissão de uso dos espaços de 297 

titularidade da UFMG, por força da Resolução do Conselho Universitário no 11/2019; 298 

vii) manutenção do parágrafo, de forma a assegurar, quanto ao uso de instalações físicas da 299 

UFMG, a responsabilização jurídica de uma associação civil com registro no Cadastro 300 

Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), e não uma responsabilização individual de pessoa 301 

natural inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), em observância ao art. 45 do Código 302 

Civil, que dispõe que “começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado 303 

com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, precedida, quando necessário, de 304 

autorização ou aprovação do Poder Executivo, averbando-se no registro todas as alterações 305 

por que passar o ato constitutivo”. Foi apresentada sugestão de que a escolha dos 306 

representantes estudantis para integrarem os órgãos colegiados superiores da Universidade 307 

e das Unidades seja feita pelo conjunto dos discentes, respectivamente, da UFMG e das 308 

Unidades correspondentes, mediante eleição, como ocorria há alguns anos, conduzida pela 309 

própria Instituição, da mesma maneira que acontece atualmente com as representações dos 310 

segmentos docente e técnico-administrativo em educação. A Sr.a Presidente agradeceu aos 311 

membros da Comissão pelo trabalho realizado na tentativa de encontrar alternativas de 312 

solução para a complexa e imprópria situação de estarem os discentes privados do direito 313 

do voto nas decisões dos órgãos colegiados da Universidade. Salientou que devem ser 314 

aprofundadas as reflexões feitas na presente sessão, as quais envolvem questões políticas, 315 

jurídicas e práticas, e cogitou a possibilidade de o Conselho Universitário discutir 316 

oportunamente uma nova proposta a ser trabalhada à luz dessas reflexões para definir a 317 

possibilidade de alteração do texto do Regimento Geral da UFMG, que exige reunião 318 

especificamente convocada para tal finalidade. O Vice-Reitor, Professor Alessandro 319 

Fernandes Moreira, agradeceu aos Conselheiros pelas sugestões e ressaltou que a 320 

Comissão retomará suas discussões sobre o assunto, a partir das reflexões feitas na 321 

presente sessão, para posterior reavaliação pelo Conselho Universitário. A seguir, a Sr.a 322 

Presidente formulou agradecimentos à Professora Natália Cristina Chaves, pela valiosa 323 

contribuição, extensivos à equipe do DAJ, a qual tem se empenhado no auxílio às 324 

entidades discentes e à Universidade. A referida docente, após agradecer aos Conselheiros 325 

e cumprimentá-los, deixou a reunião. 4.1 Apresentação de documentos legais pelo 326 

Diretório Central dos Estudantes (DCE) - A Sr.a Presidente informou que foi 327 

apresentada à Reitoria a sentença judicial, com efeitos imediatos, emitida em 26 de maio 328 

de 2021, pelo Juiz de Direito da 24a Vara Cível, mediante a qual é nomeada a Universitária 329 

Luiza Datas Cruz como Administradora Provisória do DCE da UFMG, “conferindo-lhe 330 

poderes para praticar todos os atos necessários à administração da referida entidade, 331 

notadamente para convocar assembleia geral para realização de eleição, nos limites do 332 

Estatuto Social”. Acrescentou que foi também apresentado o respectivo Alvará, assinado 333 

em 15 de julho de 2021, com validade de noventa dias. Ressaltou que, com base nos 334 

citados documentos, a Dirigente do DCE, Universitária Luiza Datas Cruz, comunicou à 335 

Reitora os nomes dos representantes do corpo discente para integrarem o Conselho 336 
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Universitário, os quais passam a ter direito a voto nas decisões tomadas pelo Colegiado e 337 

por suas Comissões Permanentes, aplicando-se o mesmo direito aos representantes 338 

discentes a serem indicados para o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e suas 339 

Câmaras Acadêmicas, para o Conselho de Curadores e para o Conselho de Diretores. 340 

4.2 Proposta de indicação de membros discentes para as Comissões Permanentes do 341 

Conselho Universitário - A Sr.a Presidente informou que foi distribuído aos Conselheiros 342 

o Ofício no 925/2021 do Gabinete da Reitora (ANEXO H), que apresenta os nomes dos 343 

seguintes discentes, indicados pelo Diretório Central dos Estudantes, para comporem as 344 

Comissões do Conselho Universitário: Caique Belchior Henrique (Curso de Psicologia) 345 

para a Comissão de Legislação; Renato Defelippe de Azevedo (Curso de Medicina 346 

Veterinária) para a Comissão de Obras e Patrimônio; Sávio Peres Rego Loureiro (Curso de 347 

Direito) para a Comissão de Orçamentos e Contas; e Gabriela Conegundes Carraro Arsênio 348 

para a Comissão de Recursos. A seguir, passou a palavra à Universitária Luiza Datas Cruz, 349 

que declarou a grande satisfação dos discentes com a vitória do direito do voto e com o 350 

importante avanço para a discussão no âmbito das Unidades do mesmo direito de 351 

representantes estudantis indicados pelos respectivos Diretórios Acadêmicos e Centros 352 

Acadêmicos. A seguir, cogitou a possibilidade de o Conselho Universitário emitir nota 353 

contra os cortes orçamentários, explicitando os enormes prejuízos da escassez de recursos 354 

para a educação. A Sr.a Presidente manifestou seu contentamento com os documentos 355 

apresentados e com as indicações de representantes discentes para integrarem o Conselho 356 

Universitário e suas Comissões Permanentes, viabilizando a participação dos discentes nas 357 

votações na tomada de decisões. A seguir, submeteu o conjunto das indicações à 358 

consideração do Plenário e, não havendo manifestações, colocou-o em votação. Houve 359 

aprovação unânime dos Conselheiros. 5 Recomposição das Comissões Permanentes do 360 

Conselho Universitário - A Sr.a Presidente informou que foi distribuído aos Conselheiros 361 

documento (ANEXO I) com informações sobre as Comissões que precisam ser 362 

recompostas, em decorrência do término de mandatos. Após sugestões de membros para 363 

integrar as Comissões, o Plenário decidiu, por unanimidade: a) reconduzir, para a 364 

Comissão de Legislação, as Professoras Vilma Lúcia Macagnan Carvalho e Daisy Moreira 365 

Cunha e o Servidor Técnico-Administrativo em Educação Helder de Castro Bernardes 366 

Barbosa, e, para a Comissão de Obras e Patrimônio, a Servidora Técnico-Administrativa 367 

em Educação Kátia Lúcia Pacheco; b) indicar, para a Comissão de Orçamento e Contas, o 368 

Servidor Técnico-Administrativo em Educação Ricardo Bruno da Cruz Costa. PALAVRA 369 

LIVRE - A Conselheira Cristina del Papa informou que foi aprovada, em assembleia 370 

sindical geral realizada pelo SINDIFES, a adesão dos servidores técnico-administrativos 371 

em educação à greve geral nacional do funcionalismo público, por 24 horas, no dia 18 de 372 

agosto de 2021, contra a Proposta de Emenda Constitucional no 32 (PEC-32/2020), 373 

conhecida por PEC da Reforma Administrativa. Acrescentou que a adesão foi igualmente 374 

aprovada pelo segmento docente, em assembleia do Sindicato dos Professores da 375 

Universidade Federal de Minas Gerais e Campus Ouro Branco/UFSJ (APUBHUFMG+) e 376 

ressaltou que a paralisação envolve as três esferas do funcionalismo público (federal, 377 

estadual e municipal). A seguir, não havendo outras manifestações, a Sr.ª Presidente 378 
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agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão, da qual eu, Consuelo Dourado Dupin, 379 

Coordenadora da Secretaria dos Órgãos de Deliberação Superior, lavrei a presente ata, que 380 

assino. 381 


