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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO 

REALIZADA EM 3 DE SETEMBRO DE 2021 

Aos três dias do mês de setembro 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 Escola 10 

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 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), pela 14 

Faculdade de Ciências Econômicas; Francisco Dutenhefner (Diretor) e Bernardo Nunes 15 

Borges de Lima (representante suplente), 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 Sousa 19 

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 Adriane Vieira 22 

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

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

André (Diretora) e Valbert Nascimento Cardoso (representante), pela Faculdade de 25 

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

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

Carvalho (Diretora) e Tiago Amâncio Novo (representante), pelo Instituto de Geociências; 28 

Sueli Maria Coelho (Diretora), posteriormente substituída por Georg Otte (Vice-Diretor), 29 

pela Faculdade de Letras; Humberto José Alves (Diretor) e Maria do Carmo Barros de Melo 30 

(representante), pela Faculdade de Medicina; Renato Tocantins Sampaio (Diretor), pela 31 

Escola de Música; Allyson Nogueira Moreira (Diretor), posteriormente substituído por 32 

Denise Vieira Travassos (Vice-Diretora), e Maria Elisa de Souza e Silva (representante), 33 

pela Faculdade de Odontologia; Roberto Mauricio Carvalho Guedes (Vice-Diretor) e 34 

Valentim Arabicano Gheller (representante suplente), pela Escola de Veterinária; Marcio 35 

Fantini Miranda (Diretor), pela Escola de Educação Básica e Profissional; Andréa Maria 36 

Silveira (Diretora), pelo Hospital das Clínicas; Élder Antônio Sousa e Paiva, pela 37 

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

representação do corpo docente da área de Ciências da Natureza; Guilherme Lourenço de 39 

Souza, pela representação do corpo docente da área de Humanidades; Servidores Cristina 40 

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

Ronald de Figueiredo Nascimento, Caroliny Alves Pessoa (suplente) e Helder de Castro 42 
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Bernardes Barbosa, pela representação do corpo técnico-administrativo em educação; 43 

Universitários Caique Belchior Henrique, Luiza Datas Cruz, Sávio Peres Rego Loureiro, 44 

Renato Defelippe de Azevedo, Thomás Aguiar Carrieri, Valesca Rabelo Braga, Max Paulo 45 

Rocha Pereira e Gabrielle Moraes Lopes da Silva, pela representação discente. Justificou sua 46 

ausência à sessão a Professora Ana Larissa Adorno Marciotto Oliveira, tendo deixado de 47 

comparecer os Conselheiros Rogério Vasconcelos Barbosa, Mariana Oliveira Castro Penna, 48 

Vitória Eliza Ribeiro e Luan Vitor Soares de Paiva. Havendo quorum regulamentar, a Sr.ª 49 

Presidente cumprimentou os Conselheiros e declarou abertos os trabalhos. A seguir, orientou 50 

os Conselheiros sobre os recursos disponíveis na sala virtual do serviço Conferência Web da 51 

Rede Nacional de Pesquisa (RNP). EXPEDIENTE: Comunicações: a) Tomaram posse, no 52 

dia 30 de agosto, como Diretora e Vice-Diretor da Faculdade de Letras, a Professora Sueli 53 

Maria Coelho e o Professor Georg Otte; b) O Diretório Central dos Estudantes (DCE) 54 

indicou, como representantes no Conselho Universitário, os discentes Caio Fernando 55 

Teixeira Portela (do Curso de Doutorado em Ciências e Técnicas Nucleares), em substituição 56 

à discente Vitória Eliza Ribeiro, que havia sido indicada anteriormente, e Max Paulo Rocha 57 

Pereira (do Curso de Pós-Graduação em Geografia). A Sr.a Presidente deu boas-vindas aos 58 

novos Conselheiros e agradeceu a todos pela presença à reunião, agendada 59 

excepcionalmente para uma sexta-feira. Informes: a) Foi realizada ontem, em Brasília, a 60 

cerimônia de assinatura do Protocolo de Intenções firmado entre a UFMG, o Ministério da 61 

Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), o Governo de Minas Gerais e o Parque 62 

Tecnológico de Belo Horizonte (BH-TEC), para a implantação do Centro Nacional de 63 

Vacinas (CNVacinas) em terreno de 4.400 m2 no BH-TEC, com o aporte de R$ 50 milhões 64 

do governo federal e R$ 30 milhões do governo estadual. Participaram do evento o Ministro 65 

do MCTI, Marcos Pontes, o Governador de Minas Gerais, Romeu Zema, o Presidente do 66 

BT-TEC, Professor Marco Aurélio Crocco Afonso, além dos Professores e pesquisadores do 67 

CTVacinas Ricardo Gazzinelli e Flávio Guimarães da Fonseca, ambos do Instituto de 68 

Ciências Biológicas (ICB), que têm trabalhado no desenvolvimento na UFMG da vacina 69 

SpiN-TEC contra a Covid-19. A Sr.a Presidente destacou ser um marco importante para a 70 

UFMG, para o estado e para o país a implantação do CNVacinas para que o Brasil se torne 71 

autossuficiente na produção de imunizantes e medicamentos. b) A UFMG passará, a partir 72 

de 13 de setembro de 2021, para a Fase 2 do “Plano de Retorno para atividades não 73 

adaptáveis ao modo remoto”, fase que permite a ocupação de até 40% dos espaços da 74 

Universidade, mantendo-se o distanciamento de um metro e meio entre as pessoas. A 75 

mudança de fase ocorrerá pautada nas análises e orientações do Comitê Permanente de 76 

Acompanhamento das Ações de Prevenção e Enfrentamento do Novo Coronavírus e com a 77 

concordância da Comissão de Acompanhamento designada pelo Conselho Universitário. 78 

c) Foi aprovada, por unanimidade, pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE), 79 

na reunião de 19 de agosto de 2021, a Resolução no 05/2021, que dispõe sobre a 80 

regulamentação do Ensino Híbrido Emergencial (EHE) para os cursos de graduação da 81 

UFMG. A Resolução entrará em vigor em 13 de outubro, data de início do segundo período 82 

letivo de 2021, com validade temporária a ser posteriormente analisada pelo CEPE, e 83 

revogará a Resolução do CEPE no 02/2020, de 9 de julho de 2020, que regulamenta o Ensino 84 
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Remoto Emergencial (ERE). A Sr.a Presidente ressaltou a importância do planejamento de 85 

retorno das aulas presenciais na UFMG e observou que o Ministério Público Federal (MPF) 86 

moveu uma ação civil pública pedindo à Justiça a retomada das aulas presenciais nas 87 

instituições federais de ensinos superior e básico no Rio de Janeiro até 18 de outubro de 88 

2021, medida que se estendeu a toda a rede federal de ensino. Destacou que o Ministério da 89 

Educação (MEC) fixou prazo para a apresentação, pelas Instituições, de seu planejamento 90 

de retorno, tendo a UFMG apresentado ao MEC a referida Resolução do CEPE no 05/2021. 91 

d) Foi homologado, por unanimidade, na 13a sessão ordinária da 5a Câmara de Coordenação 92 

e Revisão do Ministério Público Federal, realizada em 24 de maio de 2021, em Brasília, o 93 

Parecer do Procurador da República e Relator da matéria, que votou pelo arquivamento do 94 

inquérito policial e civil sobre a operação denominada “Esperança equilibrista”, relacionada 95 

à obra de construção do Memorial da Anistia. O Ministério Público manifestou-se pelo 96 

indeferimento das prisões temporárias e das conduções coercitivas de autoridades e membros 97 

da comunidade universitária, ocorridas em 6 de dezembro de 2017. A Sr.a Presidente 98 

ressaltou que a referida decisão é um reconhecimento do que a UFMG tem afirmado desde 99 

o início dos processos, na certeza da seriedade e idoneidade da Instituição. Solicitou registro 100 

em ata do seguinte trecho do Parecer emitido pela Procuradoria da República de Minas 101 

Gerais, datado de 17 de junho de 2020, lido pelo Professor Aziz Tuffi Saliba na reunião do 102 

Conselho Universitário de 22 de janeiro de 2021, relativo ao Inquérito 103 

no 1.22.000.000415/2015-55: (...) Por fim, passados mais de 5 (cinco) anos de investigação, 104 

é patente a ausência de fundamento para propositura de qualquer medida judicial ou mesmo 105 

continuidade das investigações. e) A UFMG teve cinco trabalhos vencedores e recebeu sete 106 

menções honrosas na 16a edição do Prêmio Capes de Tese 2021, obtendo premiação em 107 

todas as áreas do conhecimento, resultado que é o melhor dos últimos cinco anos. A Sr.a 108 

Presidente parabenizou a todos os contemplados e ressaltou a excelência da Pós-Graduação 109 

na UFMG. f) Será realizada, às 10 horas do dia 8 de setembro, cerimônia on-line, com 110 

transmissão pelo canal da Coordenadoria de Assuntos Comunitários (CAC) no YouTube, 111 

em comemoração aos 94 anos da UFMG, a serem completados no próximo dia 7, evento que 112 

marca também o início das celebrações dos 95 anos da Universidade. O evento contará com 113 

a presença da Reitora e do Vice-Reitor da atual gestão da UFMG, de Diretores de Unidades, 114 

bem como de Reitores de gestões anteriores. Na sequência, será realizado, em reunião 115 

virtual, o evento de entrega simbólica da Medalha de Honra da UFMG 2021 a vinte ex-116 

alunos que se destacaram nos serviços prestados à sociedade, sendo 17 indicados pelas 117 

Congregações de Unidades e 3 pela Reitoria. A outorga da Medalha ocorre uma vez a cada 118 

Reitorado, constituindo-se momento importante e motivo de orgulho para a Instituição. 119 

Como parte da programação, será realizada, às 18 horas, edição especial do ciclo de 120 

conferências e seminários Tempos Presentes, evento que contará com a participação dos 121 

Professores Heloisa Murgel Starling, da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, Ana 122 

Maria Rabelo Gomes, da Faculdade de Educação, e João Trindade Marques, do Instituto 123 

de Ciências Biológicas, que irão abordar, sob perspectivas diversas, o tema “O que 124 

aprendemos com a pandemia?”; g) Nos dias 9 e 10 de setembro, ocorrerá, de forma virtual, 125 

a 22a edição UFMG Jovem: Conhecimento para todos, com o tema: “Conhecimento em 126 
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diálogos pela vida no planeta”, que inclui as seguintes atividades: 2a edição da Mostra 127 

Educação e Saúde; O desafio: Como seria o mundo se...; ExploraUFMG; e a Conversa com 128 

Cientistas. A programação completa está disponível no site: 129 

https://www.ufmg.br/ufmgjovem/. A seguir, a Sr.a Presidente, após observar que, com a 130 

excepcionalidade da agenda da reunião para uma sexta-feira, alguns Conselheiros 131 

precisaram conciliar seus compromissos, consultou o Plenário sobre a possibilidade de 132 

inverter itens da pauta, para possibilitar a presença de membros das Comissões responsáveis 133 

pela elaboração de pareceres, priorizando-se a apreciação do item 5, relativo aos pedidos de 134 

reconsideração da decisão do Conselho Universitário referente às penalidades aplicadas a 135 

discentes nos Processos Administrativos Disciplinares acerca do sistema de cotas, e 136 

apreciando-se por último o item 3, relativo ao recurso sobre estágio probatório. Não houve 137 

objeções. ORDEM DO DIA - 1 Pedidos de reconsideração das decisões tomadas pelo 138 

Conselho Universitário, na reunião de 25 de fevereiro de 2021, de aplicação de 139 

penalidades a discentes, decorrentes de Processos Administrativos Disciplinares 140 

relativos ao sistema de cotas de processo seletivo para ingresso na UFMG - A Sr.a 141 

Presidente observou que o Conselho Universitário, na reunião realizada em 25 de fevereiro, 142 

aprovou, por unanimidade, as conclusões da Comissão Processante dos Processos 143 

Administrativos Disciplinares instaurados com a finalidade de apurar possíveis 144 

irregularidades no processo seletivo para ingresso na UFMG, em decorrência de denúncias 145 

de fraudes apresentadas à Universidade. Acrescentou que os Relatórios Finais da Comissão 146 

Processante concluíram favoravelmente à aplicação a sete discentes da UFMG da penalidade 147 

de suspensão por um período letivo e a vinte e dois discentes da penalidade de desligamento 148 

com consequente cancelamento do registro acadêmico. Destacou que as conclusões da 149 

Comissão Processante estão em conformidade com o disposto no art. 193 do Regimento 150 

Geral da UFMG, publicado no Diário Oficial da União em 30 de julho de 1990, convalidado 151 

nos termos do § 1o do art. 151 da Resolução Complementar do Conselho Universitário 152 

no 03/2018, de 17 de abril de 2018, que aprova o texto regimental da UFMG em vigor. A 153 

seguir, informou que foram apresentados pedidos de reconsideração a vinte e uma das vinte 154 

e nove decisões tomadas pelo Conselho Universitário, os quais foram encaminhados à 155 

Comissão de Recursos, que analisou cada processo e emitiu pareceres distintos. Observou 156 

que, considerando o caráter sigiloso dos Processos Administrativos Disciplinares e para 157 

preservar a identidade dos discentes, os interessados tiveram seus nomes omitidos na circular 158 

de convocação para a presente reunião e também não serão citados nominalmente na ata, 159 

mas seus nomes constam dos Pareceres da Comissão de Recursos, que receberam a 160 

numeração de 03/2021 a 23/2021. A seguir, passou a palavra ao Professor João Alberto de 161 

Almeida, o qual, após esclarecer ter sido incumbido pelos demais membros da Comissão de 162 

Recursos de relatar ao Conselho Universitário o criterioso trabalho realizado, fez breves 163 

esclarecimentos sobre os procedimentos adotados pela Comissão. Relatou que cada um dos 164 

processos foi analisado pontualmente, tendo sido examinados os detalhes de suas 165 

particularidades, além de ter sido considerado que todos cumpriram os trâmites legais, quais 166 

sejam: a) a Comissão de Sindicância averiguou os fatos relativos às denúncias recebidas 167 

pela Universidade de irregularidades cometidas no sistema de reserva de vagas em processo 168 

https://www.ufmg.br/ufmgjovem/
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seletivo para ingresso na UFMG e indicou a instauração de Comissão de Processo 169 

Administrativo Disciplinar; b) a Comissão de PAD aprofundou o exame dos fatos, dando 170 

oportunidade aos interessados de manifestar sua versão dos acontecimentos, apresentar suas 171 

alegações e contestações e acompanhar todo o trabalho, garantindo-lhes direito ao exercício 172 

do contraditório e à ampla defesa; c) a Procuradoria Federal junto à UFMG acompanhou 173 

todo o trâmite dos processos e, após análise de cada Relatório Final produzido pela Comissão 174 

dos Processos Administrativos Disciplinares, emitiu seus Pareceres, opinando pela 175 

regularidade dos procedimentos adotados pela Comissão Processante e manifestando-se pela 176 

ausência de nulidades e pela suficiência das diligências realizadas; d) o Conselho 177 

Universitário, considerando as conclusões da Comissão Processante, decidiu, por 178 

unanimidade, pela aplicação das penalidades aos discentes, de desligamento ou de suspensão 179 

por um período letivo, conforme o caso. Acrescentou que a Comissão de Recursos verificou 180 

que a nenhum dos pedidos de reconsideração foram apresentados argumentos e fatos novos 181 

que pudessem justificar indicação de mudança das decisões tomadas pelo Conselho 182 

Universitário, razão pela qual para cada um dos processos a Comissão emitiu parecer 183 

desfavorável ao provimento dos pedidos de reconsideração, com consequente manutenção 184 

das decisões. A Sr.a Presidente passou a palavra aos demais membros da Comissão, os quais 185 

consideraram suficientes as informações prestadas pelo Professor João Alberto de Almeida. 186 

A seguir, a Sr.a Presidente frisou que a Comissão de Recursos emitiu, para cada um dos 187 

processos, o voto desfavorável ao provimento do pedido de reconsideração, com manutenção 188 

da penalidade aplicada aos requerentes (de suspensão, a três discentes, por um período letivo 189 

e, a dezoito discentes, de desligamento, com consequente cancelamento do registro 190 

acadêmico), uma vez que restou configurada a prática de atos incompatíveis com a 191 

dignidade universitária, infringindo-se o disposto no art. 193, inciso III, alínea “c”, do 192 

Regimento Geral da UFMG, publicado no Diário Oficial da União em 30 de julho de 1990. 193 

A seguir, informou que foram distribuídos os Pareceres da Comissão de Recursos referentes 194 

aos subitens da pauta 1.1 a 1.21, que tratam dos pedidos de reconsideração das decisões 195 

tomadas pelo Conselho Universitário referentes aos Processos Administrativos Disciplinares 196 

números: 1.1 - 23072.047845/2018-58 - Parecer no 03/2021 (penalidade de suspensão por 197 

um período letivo) (ANEXO A); 1.2 - 23072.047815/2018-41 - Parecer no 04/2021 198 

(penalidade de desligamento) (ANEXO B) 1.3 - 23072.047796/2018-53 - Parecer no 05/2021 199 

(penalidade de desligamento) (ANEXO C); 1.4 - 23072.047809/2018-94 - Parecer 200 

no 06/2021 (penalidade de desligamento) (ANEXO D); 1.5 - 23072.047799/2018-97 - 201 

Parecer no 07/2021 (penalidade de suspensão por um período letivo) (ANEXO E); 1.6 - 202 

23072.047819/2018-20 - Parecer no 08/2021 (penalidade de desligamento) (ANEXO F); 1.7 203 

- 23072.047787/2018-62 - Parecer no 09/2021 (penalidade de desligamento) (ANEXO G); 204 

1.8 - 23072.047838/2018-56 - Parecer no 10/2021 (penalidade de desligamento) (ANEXO 205 

H); 1.9 - 23072.047840/2018-25 - Parecer no 11/2021 (penalidade de desligamento) 206 

(ANEXO I); 1.10 - 23072.047835/2018-12 - Parecer no 12/2021 (penalidade de 207 

desligamento) (ANEXO J); 1.11 23072.047785/2018-73 - Parecer no 13/2021 (penalidade 208 

de desligamento) (ANEXO K); 1.12 - 23072.047791/2018-21 - Parecer no 14/2021 209 

(penalidade de desligamento) (ANEXO L); 1.13 - 23072.047854/2018-49 - Parecer 210 
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no 15/2021 (penalidade de desligamento) (ANEXO M); 1.14 - 23072.047788/2018-15 - 211 

Parecer no 16/2021 (penalidade de suspensão por um período letivo) (ANEXO N); 1.15 - 212 

23072.047805/2018-14 - Parecer no 17/2021 (penalidade de desligamento) (ANEXO O); 213 

1.16 - 23072.047827/2018-76 - Parecer no 18/2021 (penalidade de desligamento) (ANEXO 214 

P); 1.17 - 23072.047829/2018-65 - Parecer no 19/2021 (penalidade de desligamento) 215 

(ANEXO Q); 1.18 - 23072.047837/2018-10 - Parecer no 20/2021 (penalidade de 216 

desligamento) (ANEXO R); 1.19 - 23072.047822/2018-43 - Parecer no 21/2021 (penalidade 217 

de desligamento) (ANEXO S); 1.20 - 23072.047784/2018-29 - Parecer no 22/2021 218 

(penalidade de desligamento) (ANEXO T); 1.21 - 23072.047826/2018-21 - Parecer 219 

no 23/2021 (penalidade de desligamento) (ANEXO U). Em seguida, a Sr.a Presidente 220 

submeteu o assunto a discussão e, não havendo manifestações, consultou os Conselheiros 221 

sobre a possibilidade de submeter a votação, em bloco, todos os Pareceres da Comissão de 222 

Recursos, sem prejuízo de destaques, os quais, após apresentados, serão discutidos e votados 223 

separadamente, em conformidade com o § 7o do art. 16 do Regimento Geral da UFMG. Com 224 

a aquiescência do Plenário, a seguir, colocou em votação em bloco os Pareceres da Comissão 225 

de Recursos de números 3 a 23. Houve aprovação unânime dos Conselheiros. A Sr.a 226 

Presidente, em seguida, consultou os Conselheiros sobre a apresentação de destaques e, não 227 

os havendo, agradeceu a todos os membros das Comissões de Sindicância e de Processo 228 

Administrativo Disciplinar, bem como aos integrantes da Comissão de Recursos e da 229 

Procuradoria Federal junto à UFMG, pelo trabalho sério e cuidadoso realizado. 230 

2 Recomposição do Conselho Curador da Fundação de Desenvolvimento da 231 

Pesquisa (FUNDEP) - A Sr.a Presidente observou que, de acordo com o art. 10 do Estatuto 232 

da FUNDEP, documento disponibilizado aos Conselheiros, o Conselho Curador da 233 

Fundação é composto por oito membros, todos de livre indicação da Reitora, para aprovação 234 

do Conselho Universitário, um dos quais representante de entidades científicas, empresariais 235 

ou profissionais, sem vínculo com a UFMG, para cumprir mandato de dois anos, permitida 236 

a recondução. A seguir, informou que foi distribuído a todos o Ofício no 961/2021 (ANEXO 237 

V), mediante o qual indica para integrar o Conselho Curador da FUNDEP a Pesquisadora 238 

Zélia Maria Profeta da Luz, Pesquisadora em Saúde Pública da Fundação Oswaldo Cruz e 239 

atualmente Diretora da Fiocruz Minas/Instituto René Rachou (maio 2017 - maio 2021, em 240 

segundo mandato). Após observar que o link de acesso ao currículo Lattes da Pesquisadora 241 

está registrado no citado Ofício, submeteu sua indicação à apreciação do Plenário. 242 

Manifestaram-se o Professor Carlos Augusto Rosa, que apoiou a referida indicação e 243 

observou que, como ex-aluna do Curso de Doutorado em Parasitologia, a Pesquisadora Zélia 244 

Maria Profeta da Luz foi indicada pelo Instituto de Ciências Biológicas (ICB) para receber 245 

a Medalha de Honra da UFMG 2021, e a Professora Leiliane Coelho André, a qual 246 

igualmente manifestou sua concordância com a escolha da Reitora e declarou que a 247 

Faculdade de Farmácia soma-se à indicação feita pelo ICB da citada Pesquisadora, graduada 248 

em Farmácia pela UFMG, para receber a Medalha de Honra da UFMG 2021. Não havendo 249 

outras manifestações, a Sr.a Presidente colocou em votação a indicação da Pesquisadora 250 

Zélia Maria Profeta da Luz para integrar o Conselho Curador da FUNDEP Houve aprovação 251 

unânime do Plenário. 3 Proposta para tornar a Fundação Rodrigo Mello Franco de 252 
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Andrade (FRMFA) em Fundação de Apoio à UFMG - A Sr.a Presidente pediu a 253 

autorização do Plenário para convidar, para apresentar o assunto aos Conselheiros, o 254 

Professor Fernando Antonio Mencarelli, Diretor da Diretoria de Ação Cultural da 255 

UFMG (DAC), e as Professoras Verona Campos Segantini e Anna Karina Castanheira 256 

Bartolomeu, respectivamente Superintendente Executiva e Superintendente Cultural da 257 

FRMFA. Não havendo objeções, os referidos docentes passaram a participar da reunião. A 258 

Sr.a Presidente informou que foram disponibilizados aos Conselheiros o Ofício no 921/2021 259 

do Gabinete da Reitora (ANEXO W) e a Exposição de Motivos (ANEXO X) da proposta 260 

apresentada pela Superintendência Executiva de tornar a Fundação Rodrigo Mello Franco 261 

de Andrade uma Fundação de Apoio à UFMG. A seguir, passou a palavra ao Professor 262 

Fernando Antonio Mencarelli, que fez breve síntese dos registros contidos na Exposição de 263 

Motivos, discorrendo sobre o histórico da FRMFA, instituída em 29 de maio de 1970, a qual, 264 

por iniciativa de seus instituidores, promoveu, em 1997, mudança no Estatuto da Entidade, 265 

passando seu Conselho Deliberativo a ser presidido pelo Reitor da UFMG. Destacou que, 266 

em 2011, foi celebrado Termo de Cooperação entre a UFMG e a Fundação e, em 2014, 267 

formalizou-se a vinculação da Entidade à Diretoria de Ação Cultural do Campus Cultural 268 

UFMG em Tiradentes. Esclareceu que, na última década, vêm sendo empreendidos esforços 269 

para ampliar a atuação da Fundação em projetos da área de cultura da UFMG, esforços que 270 

evoluíram para a construção da proposta de transformar a Entidade em Fundação de Apoio 271 

à Universidade, a partir da alteração do Estatuto vigente da Fundação, datado de 2016, de 272 

forma a adequar seu texto à Lei no 8.958, de 20 de dezembro de 1994, que dispõe sobre as 273 

relações entre as instituições federais de ensino superior e de pesquisa científica e 274 

tecnológica e as fundações de apoio. Informou que a citada alteração estatutária já foi 275 

apreciada e aprovada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais (Tutela das 276 

Fundações) e ressaltou que o credenciamento da FRMFA como Fundação de Apoio 277 

possibilitará o pleno cumprimento de seu papel de atuar no campo do patrimônio histórico e 278 

cultural e de apoiar a UFMG, na formulação, na captação de recursos e na gestão de seus 279 

projetos culturais. Salientou que o Conselho Curador da Fundação submeterá à apreciação 280 

do Conselho Universitário o seu Estatuto, após a inscrição do documento em cartório de 281 

registro público, em conformidade com a Resolução do Conselho Universitário no 10/2004, 282 

de 18 de novembro de 2004, que estabelece normas gerais para a contratação de Fundações 283 

de Apoio no âmbito da UFMG. A seguir, a Sr.a Presidente passou a palavra às Professoras 284 

Verona Campos Segantini e Anna Karina Castanheira Bartolomeu, as quais apresentaram 285 

documento (ANEXO Y), com o auxílio de projeção em tela, e destacaram como importantes 286 

os seguintes aspectos da proposta de tornar a FRMFA em Fundação de Apoio à UFMG: 287 

a) produzir, planejar, promover, coordenar, executar e acompanhar as diversas ações 288 

culturais de interesse conjunto da Fundação e da UFMG; b) colaborar com os poderes 289 

públicos, especialmente com os órgãos envolvidos na preservação do patrimônio histórico, 290 

artístico e cultural; c) apoiar projetos acadêmicos de ensino, pesquisa e extensão de interesse 291 

para a área da cultura na UFMG; d) cooperar com outras instituições de ensino superior ou 292 

centros de pesquisa; e) identificar as diversas fontes de financiamento à cultura, com vistas 293 

a promover o intercâmbio e a captação de recursos em prol do desenvolvimento e realização 294 
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das atividades culturais; f) propiciar receitas voltadas à sustentabilidade da Fundação, à 295 

viabilização da preservação do patrimônio sob sua responsabilidade e ao fomento das 296 

atividades culturais na UFMG. A Sr.a Presidente observou que a citada Resolução 297 

no 10/2004, determina, no inciso I do art. 1o, como uma das condições para a celebração ou 298 

renovação de contratos entre a UFMG e as Fundações de apoio, que a Entidade possua seu 299 

Estatuto em vigor previamente analisado pelo Conselho Universitário, após aprovação do 300 

Ministério Público do Estado de Minas Gerais e inscrições no Registro Público, objetivando 301 

comprovar a adequação de seu teor aos termos da Resolução. Destacou que a Resolução não 302 

prevê a manifestação do Conselho Universitário acerca dos termos do Estatuto de uma 303 

Fundação antes de sua entrada em vigor e observou que será providenciado estudo para a 304 

formulação de proposta, a ser apreciada pelo Conselho Universitário, de modificação e de 305 

atualização do texto da Resolução à legislação vigente. A Sr.a Presidente colocou o assunto 306 

em discussão, havendo manifestações elogiosas à iniciativa. Em seguida, com a anuência 307 

dos Conselheiros, submeteu a votação a proposta de a FRMFA tornar-se Fundação de Apoio 308 

à UFMG. Houve aprovação unânime do Plenário. A seguir, a Sr.a Presidente observou que 309 

o novo Estatuto da Fundação, já aprovado pelo Ministério Público do Estado de Minas 310 

Gerais, foi protocolizado no Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas, para o devido 311 

registro, e será oportunamente submetido à apreciação do Conselho Universitário, para 312 

deliberação sobre a prévia concordância do Colegiado com o registro e o credenciamento da 313 

FRMFA como Fundação de Apoio à UFMG, exigência prevista no inciso IV do art. 4o do 314 

Decreto no 7.423/2010, que regulamenta a Lei no 8.958/94. Acrescentou que, em caso de 315 

concordância, os pedidos de registro e credenciamento deverão ser apresentados aos 316 

Ministérios da Educação e da Ciência, Tecnologia e Inovação. A Sr.a Presidente, em seguida, 317 

agradeceu aos Professores Fernando Antonio Mencarelli, Verona Campos Segantini e Anna 318 

Karina Castanheira Bartolomeu, pela presença e colaboração, parabenizando-os pelo 319 

excelente trabalho realizado em prol do fortalecimento do campo da cultura e das artes em 320 

geral. 4 Proposta de alteração da composição da Congregação da Faculdade de 321 

Odontologia, revogando a Resolução do Conselho Universitário no 06/2013, de 26 de 322 

março de 2013 (Processo SEI no 23072. 231512/2021-19) - A Sr.a Presidente, após 323 

informar que foi distribuído aos Conselheiros o Parecer no 09/2021 da Comissão de 324 

Legislação (ANEXO Z), passou a palavra ao Relator da matéria, Professor Humberto José 325 

Alves, que fez exposição do assunto ao Plenário. A seguir, a Sr.a Presidente colocou o 326 

assunto em discussão. Manifestou-se o Diretor da Faculdade de Odontologia, Professor 327 

Allyson Nogueira Moreira, que agradeceu ao Relator e aos demais membros da Comissão 328 

de Legislação pelo Parecer e observou que as sugestões de adequação propostas pela 329 

Comissão visam padronizar o texto de resoluções relativas à composição de Congregação. 330 

Não havendo outras manifestações, a Sr.a Presidente, após a anuência dos Conselheiros, 331 

submeteu a votação o Parecer no 09/2021 da Comissão de Legislação, cujo voto é favorável 332 

à aprovação da nova composição para a Congregação da Faculdade de Odontologia, com as 333 

sugestões de modificação registradas no quadro comparativo (anexo ao Parecer) entre a 334 

Resolução do Conselho Universitário no 06/2013, de 26 de março de 2013, que estabelece a 335 

composição da Congregação da Unidade, e a proposta de alteração apresentada pela 336 
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Faculdade. A Sr.a Presidente observou que a votação do Parecer implica a aprovação das 337 

alterações propostas pela Comissão de Legislação, registradas no quadro, sem prejuízo de 338 

apresentação de destaques. O documento foi aprovado por unanimidade, sem destaques. Foi 339 

gerada a Resolução no 06/2021 (ANEXO AA). 5 Recomposição das Comissões 340 

Permanentes do Conselho Universitário - A Sr.a Presidente informou que foi distribuído 341 

aos Conselheiros documento (ANEXO BB) com informações sobre as Comissões que 342 

precisam ser recompostas, em decorrência do término de mandatos. Após a apresentação de 343 

sugestões de membros para integrar as Comissões, o Plenário decidiu, por unanimidade: 344 

a) reconduzir o Professor Cícero Murta Diniz Starling para a Comissão de Legislação; os 345 

Professores Sueli Maria Coelho, Carlos Augusto Rosa e João Alberto de Almeida para a 346 

Comissão de Recursos e a Professora Sônia Maria Soares para a Comissão de Obras e 347 

Patrimônio; b) indicar o Servidor Técnico-Administrativo em Educação Ricardo Bruno da 348 

Cruz Costa para a Comissão de Orçamento e Contas. O Plenário aprovou ainda as 349 

solicitações do DCE de indicação da discente Gabriela Conegundes Carraro Arsênio para 350 

integrar a Comissão de Recursos, em substituição ao discente Thomás Aguiar Carrieri, e da 351 

discente Gabrielle Moraes Lopes da Silva para compor a Comissão de Obras e Patrimônio, 352 

em substituição ao discente Renato Defelippe de Azevedo. Após intervalo de dez minutos, 353 

a Sr.a Presidente deu prosseguimento à reunião. 6 Recurso contra decisão da Reitora, 354 

relativo a não inclusão no quadro permanente de pessoal da UFMG, decorrente de não 355 

aprovação na avaliação de desempenho (estágio probatório), de interesse de D. M. S. 356 

(Processo SEI no 23072.000720/2017-83) - A Sr.a Presidente observou que o assunto 357 

constou da pauta da reunião do Conselho Universitário realizada em 17 de junho de 2021, 358 

ocasião em que a Conselheira Cristina del Papa solicitou vista da documentação. Destacou 359 

que, em 29 de junho, um dia antes da expiração do prazo de entrega do Parecer de Vista, foi 360 

solicitada a prorrogação por mais vinte dias, tendo sido, em 30 de junho, autorizado, 361 

mediante o Ofício no 782/2021, a ampliação da data de entrega condicionada à apresentação 362 

do documento para apreciação nesta reunião. A seguir, após informar que foram 363 

disponibilizados aos Conselheiros o Parecer no 02/2021 da Comissão de Recursos (ANEXO 364 

CC) e o Parecer de Vista da Conselheira Cristina del Papa (ANEXO DD), passou a palavra 365 

à Professora Denise Vieira Travassos, a qual, em nome da Comissão de Recursos, fez a 366 

exposição do assunto ao Plenário. Em seguida, a Sr.a Presidente passou a palavra à Servidora 367 

Técnico-Administrativa em Educação Cristina del Papa, que apresentou seu Parecer de 368 

Vista. O assunto foi submetido à apreciação dos Conselheiros pela Sr.a Presidente, a qual, 369 

após discussão, ressaltou que, segundo dispõe o § 6o do art. 16 do Regimento Geral da 370 

UFMG, Terá precedência na votação o parecer emitido por parecerista ou comissão 371 

designados para esse fim, para subsidiar decisão de órgão colegiado. Neste sentido, com a 372 

anuência do Plenário, a Sr.a Presidente colocou em votação o Parecer no 02/2021 da 373 

Comissão de Recursos, cujo voto tem o seguinte teor: “considerando as avaliações da 374 

servidora, considerando que a servidora teve seu desempenho acompanhado pela Divisão de 375 

Acompanhamento Funcional, tendo sido oferecidas oportunidades de adequação de sua 376 

conduta funcional e estando todo o andamento processual de avaliação de estágio probatório 377 

de acordo com a legislação pertinente, somos, s.m.j., favoráveis à reprovação da Servidora 378 
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D. M. S. em seu Estágio Probatório para o provimento efetivo no cargo de técnico contábil.”. 379 

O documento foi aprovado, apurando-se na votação trinta e oito votos favoráveis, quatorze 380 

contrários e duas abstenções. A Sr.a Presidente salientou que, uma vez aprovado o Parecer 381 

no 02/2021 da Comissão de Recursos, faz-se desnecessária a votação do Parecer de Vista. 382 

Agradeceu, em seguida, aos membros da Comissão de Recursos e à Conselheira Cristina del 383 

Papa, pelo trabalho realizado. PALAVRA LIVRE - O Servidor Técnico-Administrativo em 384 

Educação Helder de Castro Bernardes Barbosa convidou a todos para participarem, no dia 7 385 

de setembro de 2021, da 27ª edição do Grito dos Excluídos: Em defesa da Vida, evento que 386 

tem o lema “Na luta por participação popular, saúde, comida, moradia, trabalho e renda já!”, 387 

defendendo também a ampla vacinação contra a Covid-19 e repudiando os cortes na 388 

educação, a reforma administrativa e as privatizações. O Professor Eduardo Valadares da 389 

Silva formulou convite aos Conselheiros para prestigiarem a exposição curricular “Arte (a) 390 

caminho”, dos alunos do 6o período do Curso de Graduação em Museologia, recorte do 391 

acervo artístico da UFMG de vinte e seis obras instaladas no Campus Pampulha, em áreas 392 

externas e em espaços internos, como auditórios e halls de entrada. Acrescentou que a 393 

exposição pode ser acessada pelo link: https://arteacaminho.com/. A Professora Márcia 394 

Almada, após observar que participa de sua última reunião do Conselho Universitário, em 395 

virtude do término de seu mandato, juntamente com sua suplente, Professora Magali Melleu 396 

Sehn, formulou agradecimentos a todos pela convivência e pelo aprendizado e declarou seu 397 

orgulho de ter integrado o Colegiado, pela seriedade com que sempre são tratados todos os 398 

assuntos sob sua análise. Agradeceu, em especial, à Reitora, Professora Sandra Regina 399 

Goulart Almeida, e ao Vice-Reitor, Professor Alessandro Fernandes Moreira, e parabenizou-400 

os pela competente e dedicada condução da UFMG, sempre pautada na retidão e na 401 

seriedade. A Sr.a Presidente agradeceu à Professora Márcia Almada, extensivos à Professora 402 

Magali Melleu Sehn, pela importante participação no Colegiado e pela contribuição à 403 

Instituição e declarou que a condução da Universidade é respaldada na atuação do Conselho 404 

Universitário. O Professor Gustavo Pereira Côrtes convidou a todos para participarem, às 18 405 

horas do dia 13 de setembro, mediante transmissão no canal da CAC no YouTube, da 406 

solenidade de sua posse no cargo de Diretor (gestão 2021-2025) e da Professora Tânia Lúcia 407 

Hirochi no cargo de Vice-Diretora da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia 408 

Ocupacional (EEFFTO). A Professora Andréa Maria Silveira, após observar que o Hospital 409 

das Clínicas está em processo de renovação de seus equipamentos da área de tecnologia da 410 

informação, informou que a Unidade doará, ao programa de assistência estudantil da UFMG, 411 

trezentos computadores em boas condições de uso. A Sr.a Presidente agradeceu à Professora 412 

Andréa Maria Silveira e ao Conselho Diretor do Hospital das Clínicas e ressaltou a 413 

importância da doação para a política de inclusão, em momento difícil de corte orçamentário. 414 

O Universitário Thomás Aguiar Carrieri, após observar que o CEPE, em 19 de agosto de 415 

2021, aprovou a Resolução no 05/2021, que institui o EHE para o retorno, a partir do segundo 416 

período letivo de 2021, das aulas presenciais dos Cursos de Graduação da UFMG, declarou 417 

que o movimento estudantil manifesta sua insatisfação com a decisão, uma vez que defende 418 

a retomada presencial apenas a partir do próximo ano, por ser ainda preocupante a situação 419 

da pandemia do novo coronavírus, parte dos estudantes não tendo recebido a primeira dose 420 

https://arteacaminho.com/
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da vacina contra a Covid-19 e muitos não tendo completado a imunização com a segunda 421 

dose. Acrescentou que os estudantes manifestam desagrado com os critérios definidos pela 422 

Câmara de Graduação do CEPE para processos avaliativos e aferição de assiduidade em 423 

atividades acadêmicas curriculares durante a vigência do EHE e informou que as 424 

preocupações e reflexões do movimento discente acerca do assunto estão registradas no 425 

documento intitulado “Carta Aberta do DCE e das Entidades de Base da UFMG sobre a 426 

implementação do Ensino Híbrido Emergencial”. A seguir, ratificou o convite a todos para 427 

participarem, a partir das 10 horas do dia 7 de setembro, na Praça Afonso Arinos, da 428 

manifestação Grito dos Excluídos, contra o negacionismo científico e em defesa da 429 

universidade pública. A Sr.a Presidente salientou que a UFMG tem sido muito cuidadosa e 430 

propiciado o debate, no qual o papel da representação discente se faz essencial. Destacou 431 

que foi discutida e atendida a maioria dos pedidos apresentados pelos discentes, sendo 432 

debatidos e submetidos a votação os pedidos não contemplados. Ressaltou que a Resolução 433 

no 05/2021 foi aprovada por unanimidade pelo CEPE, oportunidade em que alguns 434 

representantes docentes consideraram muito conservadora a posição da UFMG para a 435 

retomada de atividades presenciais. Observou que o retorno presencial está sendo construído 436 

e planejado a partir de diálogo coletivo e flexível, com a participação dos discentes, dos 437 

Coordenadores de Colegiados de Cursos de Graduação e dos professores, havendo previsão 438 

para ser implantado de forma gradual, cautelosa e apenas em adequadas condições 439 

epidemiológicas e sanitárias, considerando-se as orientações técnicas do Comitê Permanente 440 

de Acompanhamento das Ações de Prevenção e Enfrentamento do Novo Coronavírus e o 441 

apoio da Comissão de Acompanhamento do Conselho Universitário. Ressaltou que o ERE 442 

foi instituído em caráter temporário e excepcional e que o EHE terá início a partir do segundo 443 

período letivo de 2021, com validade temporária a ser avaliada pelo CEPE, destacando a 444 

flexibilidade da medida, com liberdade dos Colegiados dos Cursos para estabelecer a data 445 

de início de atividades presenciais. Ressaltou que não está vedada aos discentes a 446 

possibilidade de realizar avaliação suplementar, exigindo-se apenas justificativa que 447 

demonstre a inviabilidade de sua presença à avaliação original, realizada de modo síncrono 448 

ou presencial. A Sr.a Presidente considerou importante destacar que o campo do diálogo está 449 

sendo aberto previamente às decisões e ponderou favoravelmente à divulgação precisa de 450 

informações sobre os processos de discussão e de construção das propostas que, no âmbito 451 

da Universidade, são submetidas à votação para a tomada das decisões. A Servidora Técnico-452 

Administrativa em Educação Cristina del Papa parabenizou a Pró-Reitoria de Recursos 453 

Humanos (PRORH) pela emissão do Ofício Circular no 5/2021, de 3 de setembro de 2021, 454 

que informa as diretrizes para o retorno gradual de atividades presenciais dos servidores 455 

técnico-administrativos em educação, e ressaltou que a Pró-Reitora, Professora Maria 456 

Márcia Magela Machado, conseguiu sintetizar no documento, de forma abrangente, todos os 457 

aspectos abordados nas reuniões do segmento com membros do Reitorado, do Comitê 458 

Permanente de Acompanhamento das Ações de Prevenção e Enfrentamento do Novo 459 

Coronavírus e da Comissão de Acompanhamento do Conselho Universitário, a qual integra. 460 

Agradeceu à Reitora e ao Vice-Reitor, à equipe da PRORH e aos membros dos referidos 461 

Comitê e Comissão, por suas reflexões, que propiciaram a elaboração do citado documento. 462 
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A Sr.a Presidente agradeceu ao segmento técnico-administrativo em educação pelas 463 

contribuições e aos membros do Comitê Permanente de Acompanhamento das Ações de 464 

Prevenção e de Enfrentamento do Novo Coronavírus e da Comissão de Acompanhamento 465 

do Conselho Universitário, cujas reflexões têm sido fundamentais para o processo de 466 

retomada de atividades presenciais na Instituição. O Universitário Sávio Peres Rego 467 

Loureiro ressaltou a importância da coesão da comunidade universitária nas manifestações 468 

de rua programadas para o dia 7 de setembro e, a seguir, declarou que os estudantes 469 

consideraram rigorosos e esperam que sejam revistos os critérios definidos pela Câmara de 470 

Graduação para processos avaliativos e para a aferição de assiduidade durante a vigência do 471 

EHE. O Professor Cícero Murta Diniz Starling declarou sua satisfação com a informação 472 

prestada pela Sr.a Presidente, no início da sessão, sobre o arquivamento do inquérito policial 473 

e civil referente à operação relacionada à construção do Memorial da Anistia. Ressaltou que 474 

a injustiça sofrida, em 6 de dezembro de 2017, pelos então Reitor Jaime Arturo Ramirez e 475 

Vice-Reitora Sandra Regina Goulart Almeida, por outros membros da comunidade 476 

universitária e pela UFMG como um todo promoveu imensa consternação na Escola de 477 

Engenharia e em toda a Universidade. Agradeceu a todos que ajudaram no esclarecimento 478 

da verdade e ressaltou a tranquilidade e o orgulho da comunidade de ter a UFMG gestores 479 

nos quais todos podem confiar. A Sr.a Presidente agradeceu ao Professor Cícero Murta Diniz 480 

Starling pelas palavras e pela solidariedade. Ressaltou terem sido inaceitáveis os fatos que 481 

ocorreram contra a UFMG, que ficarão marcados na história da Instituição e da vida de cada 482 

um que sofreu as injustiças que lhe foram impostas. Observou que sempre acreditou que 483 

prevaleceria a verdade e a justiça seria feita e destacou que o arquivamento do processo, por 484 

decisão unânime da 5a Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, 485 

não repara o que aconteceu, mas é um alento de crença na justiça. A seguir, não havendo 486 

outras manifestações, agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão, da qual eu, 487 

Consuelo Dourado Dupin, Coordenadora da Secretaria dos Órgãos de Deliberação Superior, 488 

lavrei a presente ata, que assino. 489 


