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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO 
REALIZADA EM 27 DE JANEIRO DE 2022 

Aos vinte e sete dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas, 3 
reuniu-se em sala virtual, por meio do serviço Conferência Web da Rede Nacional de 4 
Ensino e Pesquisa (RNP), mediante prévia convocação individual, o Conselho 5 
Universitário da Universidade Federal de Minas Gerais, sob a Presidência da Magnífica 6 
Reitora, Professora Sandra Regina Goulart Almeida, tendo participado da sessão os 7 
seguintes Conselheiros: Professores Alessandro Fernandes Moreira (Vice-Reitor); 8 
Maurício José Laguardia Campomori (Diretor) e Denise Morado Nascimento 9 
(representante), pela Escola de Arquitetura; Cristiano Gurgel Bickel (Diretor) e Angélica 10 
Oliveira Adverse (representante), pela Escola de Belas-Artes; Leonardo David Tuffi 11 
Santos (Diretor) e Theles de Oliveira Costa (representante), pelo Instituto de Ciências 12 
Agrárias; Élida Maria Leite Rabelo (Vice-Diretora) e Daniele Cristina de Aguiar 13 
(representante), pelo Instituto de Ciências Biológicas; Hugo Eduardo Araujo da Gama 14 
Cerqueira (Diretor) e Cássio Maldonado Turra (representante suplente), pela Faculdade de 15 
Ciências Econômicas; Francisco Dutenhefner (Diretor) e Marcos Oliveira Prates 16 
(representante), pelo Instituto de Ciências Exatas; Jezulino Lúcio Mendes Braga (Vice-17 
Diretor) e Elisângela Cristina Aganette (representante), pela Escola de Ciência da 18 
Informação; Mônica Sette Lopes (Vice-Diretora) e Maria Fernanda Salcedo Repolês 19 
(representante suplente), pela Faculdade de Direito; Daisy Moreira Cunha (Diretora) e 20 
Silvania Sousa do Nascimento (representante), pela Faculdade de Educação; Gustavo 21 
Pereira Côrtes (Diretor) e Renan Alves Resende (representante suplente), pela Escola de 22 
Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional; Sônia Maria Soares (Diretora) e 23 
Carla Aparecida Spagnol (representante), pela Escola de Enfermagem; Luiz Machado 24 
(Vice-Diretor) e Priscilla Macedo Moura (representante), pela Escola de Engenharia; 25 
Leiliane Coelho André (Diretora) e Valbert Nascimento Cardoso (representante), pela 26 
Faculdade de Farmácia; Thaís Porlan de Oliveira (Vice-Diretora) e Miriam Hermeto de Sá 27 
Motta (representante), pela Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas; Vilma Lúcia 28 
Macagnan Carvalho (Diretora), pelo Instituto de Geociências; Sueli Maria Coelho 29 
(Diretora), pela Faculdade de Letras; Humberto José Alves (Diretor), pela Faculdade de 30 
Medicina; Carlos Aleixo dos Reis (Vice-Diretor) e André Machado Queiroz 31 
(representante), pela Escola de Música; Allyson Nogueira Moreira (Diretor) e Maria Elisa 32 
de Souza e Silva (representante) pela Faculdade de Odontologia; Zélia Inês Portela Lobato 33 
(Diretora) e Ronald Kennedy Luz (representante), pela Escola de Veterinária; Alexandre 34 
Rodrigues Ferreira (Vice-Diretor), pelo Hospital das Clínicas; Tânia Margarida Lima 35 
Costa (Vice-Diretora), pela Escola de Educação Básica e Profissional; Elton Antunes 36 
(suplente), pela representação do corpo docente da área de Humanidades; Miriam Pimenta 37 
Parreira do Vale (Suplente), pela representação do corpo docente da área de Ciências da 38 
Vida; Eduardo Henrique Martins Nunes (suplente), pela representação do corpo docente da 39 
área de Ciências da Natureza; Servidores Cristina del Papa, Cleomar Poletto (suplente), 40 
Swraide Salgado Agripino, Ricardo Bruno da Cruz Costa, Maristela de Oliveira Costa e 41 
Helder de Castro Bernardes Barbosa, pela representação do corpo técnico-administrativo 42 
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em educação; Universitários Bia Souza Pimentel, Carla Drielly dos Santos Teixeira, Raul 43 
Silvestre Chaves, Izabela Santarelli Ferraz, Gabrielle Moraes Lopes da Silva e Luiza Datas 44 
Cruz, pela representação do corpo discente. Justificou sua ausência à sessão a Conselheira 45 
Ana Larissa Adorno Marciotto Oliveira, tendo deixado de comparecer os Conselheiros 46 
Tiago Amâncio Novo, Maria do Carmo Barros de Melo e Ronald de Figueiredo 47 
Nascimento. Havendo quorum regulamentar, a Sr.a Presidente cumprimentou os 48 
Conselheiros e declarou abertos os trabalhos. A seguir, prestou orientações sobre os 49 
recursos disponíveis na sala virtual do serviço Conferência Web da Rede Nacional de 50 
Pesquisa (RNP). Solicitou aos Conselheiros que evitem manifestações por escrito no chat, 51 
dada a dificuldade de acompanhá-las, e que mantenham desligados o microfone e a 52 
câmera, exceto ao se manifestarem, após prévio pedido de inscrição, que segue o 53 
procedimento de clicar nas iniciais de seu próprio nome, escolher as opções “definir 54 
status” e, em seguida, “levantar a mão”. EXPEDIENTE - Comunicações - a) A 55 
Coordenação do Diretório Central dos Estudantes (DCE), escolhida na eleição realizada 56 
em 22 de novembro de 2021, informou que está em curso o processo de registro civil em 57 
Cartório da ata da posse da nova Direção, documento ainda não apresentado ao Reitorado, 58 
condição regimental obrigatória para a indicação de representantes estudantis para atuarem 59 
no Conselho Universitário, razão pela qual foram indicados para participar da reunião, com 60 
direito a voz, mas não a voto, os discentes listados no rol dos presentes. Informes - a) Foi 61 
sancionada com vetos pelo Presidente da República, no início da semana, a Lei 62 
Orçamentária Anual para 2022, aprovada pelo Congresso Nacional em 21 de dezembro de 63 
2021. Embora não tenham sido feitos cortes no orçamento das Instituições Federais de 64 
Ensino Superior (IFES), houve diminuição de verbas destinadas aos hospitais 65 
universitários e ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), bem como 66 
redução orçamentária em setores afetos ao Ministério da Educação (MEC), em especial a 67 
Secretaria de Educação Superior (SESU), a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 68 
de Nível Superior (CAPES) e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da 69 
Educação (FNDE). A Sr.a Presidente destacou que, de modo geral, o orçamento para 2022 70 
teve alguma melhoria em relação ao anteriormente proposto, mas continuam sendo 71 
envidados esforços para sua recomposição aos valores de 2019, pelos Reitores das 72 
Universidades e pela Associação Nacional de Dirigentes dos Dirigentes das Instituições 73 
Federais de Ensino Superior (ANDIFES), juntamente com a bancada parlamentar da 74 
educação, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), a Academia 75 
Brasileira de Ciência (ABC) e toda a rede que apoia a educação, ciência e tecnologia. 76 
Observou que, oportunamente serão prestadas informações mais detalhadas sobre a 77 
situação orçamentária para 2022. b) Será realizada, no período de 31 de janeiro a 4 de 78 
fevereiro, a Mostra Sua UFMG, evento com programação virtual ao vivo que, transmitido 79 
pelo canal da UFMG no Youtube, abordará aspectos sobre os noventa e um cursos de 80 
graduação ofertados pela Instituição. c) Será realizado, de 9 a 12 de fevereiro, o 16o 81 
Festival de Verão da UFMG, com programação gratuita e on-line, transmitida por meio do 82 
canal Cultura UFMG no YouTube, com o tema Culturas em Movimento: Olhares da 83 
UFMG sobre a Semana de Arte Moderna, em comemoração ao centenário da Semana de 84 
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Arte Moderna, com reflexões sobre as contribuições, contradições e desdobramentos que o 85 
movimento proporcionou ao país. A Sr.a Presidente formulou convite aos Conselheiros 86 
para prestigiarem a programação de ambos os eventos e pediu-lhes a colaboração para 87 
promoverem sua divulgação. ATAS - A Sr.a Presidente informou que foram 88 
disponibilizadas aos Conselheiros as atas das reuniões do Colegiado realizadas em 22 de 89 
julho, 12 de agosto, 3 de setembro e 4 de novembro de 2021 e submeteu-as separadamente 90 
a discussão. Não havendo manifestações, colocou em votação cada um dos documentos, 91 
que foram aprovados por unanimidade. ORDEM DO DIA - 1 Apresentação do Comitê 92 
Permanente de Acompanhamento das Ações de Prevenção e Enfrentamento do Novo 93 
Coronavírus da UFMG - A Sr.a Presidente pediu a autorização do Plenário para convidar, 94 
para participar da reunião durante a discussão deste item da pauta, as Professoras Cristina 95 
Gonçalves Alvim, Presidente do Comitê Permanente de Acompanhamento das Ações de 96 
Prevenção e Enfrentamento do Novo Coronavírus da UFMG, e Fábia Pereira Lima, 97 
Diretora do Centro de Comunicação da UFMG (Cedecom). Não havendo objeções do 98 
Plenário, as referidas docentes passaram a participar da reunião. A seguir, a Sr.a Presidente 99 
passou a palavra à Professora Cristina Gonçalves Alvim, que inicialmente agradeceu aos 100 
demais membros do Comitê (Servidora Técnico-Administrativa em Educação Catarina 101 
Nogueira Mota Coelho, da Diretoria de Saúde do Trabalhador (DAST); Professores Unaí 102 
Tupinambás, infectologista docente da Faculdade de Medicina; Benigna Maria de Oliveira, 103 
Pró-Reitora de Graduação; Claudia Andréa Mayorga Borges, Pró-Reitora de Extensão; 104 
Flávio Guimarães da Fonseca, virologista docente do Instituto de Ciências Biológicas; 105 
Dawisson Belém Lopes, Diretor-Adjunto de Relações Internacionais (DRI); Fábia Pereira 106 
Lima, Diretora do Centro de Comunicação (Cedecom) e Alexandre Rodrigues Ferreira, 107 
Vice-Diretor do Hospital das Clínicas). Agradeceu também aos integrantes da Comissão de 108 
Acompanhamento designada pelo Conselho Universitário, presidida pela Professora 109 
Leiliane Coelho André; ao Diretório Central dos Estudantes (DCE), ao Sindicato dos 110 
Trabalhadores nas Instituições Federais de Ensino (Sindifes) e aos Comitês Locais, pelos 111 
espaços de diálogo, bem como a todos que contribuíram para a construção do Plano para o 112 
Retorno Presencial na UFMG - orientações para a etapa 3. A seguir, esclareceu que a 113 
apresentação aos Conselheiros diz respeito à atualização da situação epidemiológica da 114 
pandemia do novo coronavírus e ao avanço, na Universidade, da etapa 2 do Plano de 115 
Retorno, iniciada em 13 de setembro de 2021, que permitia a ocupação de até 40% dos 116 
espaços da Universidade, com distanciamento de um metro e meio entre as pessoas, para a 117 
etapa 3, sem limitação de ocupação dos espaços e respeitado o distanciamento de um metro 118 
entre as pessoas, mantendo-se todas as medidas de biossegurança para controlar o risco de 119 
contágio por Covid-19. Acrescentou que a autorização para o retorno presencial das 120 
atividades administrativas iniciou-se em 10 de janeiro de 2022, ao passo que os estudantes 121 
retornarão ao ensino presencial quando do início do primeiro semestre letivo de 2022, ou 122 
seja, a partir de 26 de março. Convidou a todos para acessar a íntegra da entrevista que 123 
concedeu ao Cedecom, publicada no site da UFMG, em 17 de janeiro de 2022, sob o título 124 
“Devemos decidir como conviveremos com a Covid-2019 em 2022” (disponível em: 125 
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/devemos-decidir-como-conviveremos-com-a-covid-126 
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19-em-2022-afirma-cristina-alvim), que registra o detalhamento do processo de trabalho do 127 
Comitê e as principais diretrizes que nortearam a elaboração do Plano de Retorno. Em 128 
seguida, a Professora Cristina Gonçalves Alvim apresentou o documento (ANEXO A) 129 
sobre o assunto. Abordou, inicialmente, gráficos relativos aos índices epidemiológicos 130 
divulgados pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), que registram informações, até 26 de 131 
janeiro de 2022, quanto: a) ao número de contaminados pelo novo coronavírus, que 132 
aumentou este mês, resultado das aglomerações nas festas de final de ano, das viagens, do 133 
relaxamento precoce das medidas de biossegurança e da rápida disseminação da variante 134 
ômicron; b) à estabilidade no número de leitos ocupados em função da Covid-19, tanto 135 
clínicos de enfermaria como de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) da rede pública; 136 
c) ao número de óbitos confirmados para a Covid-19 por faixa etária, de 2020 a 2022, em 137 
Belo Horizonte, os quais não acompanham a evolução histórica de crescimento em relação 138 
ao número de contaminados. Observou que a PBH divulga o Boletim Epidemiológico, 139 
expresso em figuras gráficas de termômetros, que norteia a tomada das decisões sobre o 140 
funcionamento das atividades na cidade, com base em três critérios que determinam os 141 
níveis de alerta que orientam avanços para a próxima fase, a permanência em uma ou o 142 
retorno à anterior: i) o número médio de transmissão por infectado (Rt), ii) a taxa de 143 
ocupação de UTIs e iii) o índice de ocupação de leitos clínicos. Explicou que os níveis de 144 
alerta geral são representados pelas cores vermelha, quando acima de 70%, o que sugere a 145 
análise dos índices para permanência na fase ou regressão; amarela, em caso de ocupação 146 
entre 50% e 70%, o que sugere análise dos índices para permanência na fase ou evolução, e 147 
verde, quando a utilização de vagas disponíveis for de até 50%, sinalizando a evolução de 148 
fase. Ressaltou que se deve ter cautela na leitura e na análise dos indicadores finais, uma 149 
vez que, nos gráficos de evolução que alimentam esses indicadores, verifica-se que houve 150 
redução do número de leitos disponibilizados para a Covid-19, os quais são ampliados 151 
conforme a demanda. Destacou que, apesar da rápida disseminação da variante ômicron, o 152 
surto está associado a formas menos graves da Covid-19 em relação às outras variantes, 153 
seja pela imunidade vacinal ou natural, seja por fatores biológicos que estão sendo 154 
estudados, com menor replicação do vírus em tecido pulmonar, e observou que, além da 155 
nova cepa, no final de 2021 e início 2022, verificaram-se surtos regionais pelo país de 156 
casos de Influenza A, infecção provocada pelo vírus H3N2. Detalhou os critérios utilizados 157 
para a abertura e o fechamento das escolas de um município, considerando o 158 
Matriciamento de Risco (MR) em relação à Covid-19, que está em 68%, segundo os 159 
parâmetros da matriz de risco e escores de “normalidade” para Covid-19, índice 160 
considerado moderado e que indica retorno às aulas presenciais dos estudantes com até 18 161 
anos de idade. Ressaltou a ampla cobertura vacinal da população de Belo Horizonte, em 162 
que mais de 70% estão vacinados, dos quais 100% com a primeira dose, 94% com duas e 163 
34% com a dose de reforço, e observou que, segundo pesquisas, 65% das pessoas 164 
hospitalizadas não têm a vacinação completa. Salientou que a UFMG mantém permanente 165 
interlocução com as Secretarias Estadual e Municipal de Saúde e observou que, em 166 
entrevista coletiva realizada ontem, o Secretário Municipal de Saúde, Jackson Machado 167 
Pinto, destacou que os trabalhadores da educação e os estudantes já estão vacinados e não 168 
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se justifica manter suspensas as aulas nas escolas. Em seguida, a Professora Cristina 169 
Gonçalves Alvim passou a discorrer sobre a etapa 3 do Plano, que se caracteriza pela 170 
retomada presencial das atividades administrativas e acadêmicas da UFMG sem restrição 171 
na ocupação dos espaços da Instituição, mantidas as medidas de biossegurança, como uso 172 
obrigatório de máscaras de proteção respiratória de boa qualidade, recomendando-se a N95 173 
ou a PFF2, higiene das mãos, ventilação dos espaços e distanciamento de um metro entre 174 
as pessoas. Discorreu, a seguir, sobre as informações obtidas nos questionários do 175 
MonitoraCovid (disponível em: https://monitoracovid.ufmg.br/#/) e sobre as orientações 176 
específicas a serem adotadas em casos de suspeita de infecção e de contato com alguém 177 
contaminado. Salientou não serem mais pertinentes, no atual cenário, retrocessos às etapas 178 
antecedentes do Plano de Retorno, mas, sim, movimentos de avanços e, se necessários, 179 
recuos caracterizados por suspensões temporárias de atividades presenciais, em 180 
decorrência do monitoramento de casos. A Professora Cristina Gonçalves Alvim acentuou 181 
que o retorno presencial exigirá flexibilidade na adaptação à nova etapa, dando-se 182 
prioridade à promoção de vínculos interpessoais e de pertencimento à comunidade da 183 
UFMG, bem como de cuidados com a saúde mental. Ressaltou a importância de se 184 
buscarem maneiras de conviver com a Covid-19, porque a pandemia continua e o novo 185 
coronavírus não desaparecerá, devendo-se manter as ações de enfrentamento e trabalhar 186 
estratégias para ampliar a adesão à vacina, promover o senso de coletividade e incorporar 187 
medidas ao cotidiano que possibilitem a realização das atividades administrativas e 188 
acadêmicas com segurança. Finalizando sua apresentação, a Professora Cristina Gonçalves 189 
Alvim observou que o Comitê continuará a acompanhar o cenário epidemiológico e 190 
assistencial, em diálogo com a Comissão de Acompanhamento, sendo suas análises            191 
e reflexões encaminhadas para a apreciação e deliberação dos órgãos colegiados   192 
superiores da Universidade. A seguir, a Sr.a Presidente, após agradecer a Professora 193 
Cristina Gonçalves Alvim, pela exposição, passou a palavra à Professora Fábia Pereira 194 
Lima, a qual cumprimentou os Conselheiros e ressaltou os esforços empreendidos pela 195 
equipe do Cedecom, para divulgar à comunidade, com rapidez, o Plano para o         196 
Retorno Presencial na UFMG - orientações para a etapa 3, disponibilizado em 15 de           197 
dezembro de 2021, no endereço eletrônico da UFMG: 198 
https://ufmg.br/storage/3/3/0/1/3301598f157e6a8de288522417e50502_16402807852287_199 
1598713345.pdf. A seguir, com o auxílio de projeção em tela, apresentou o Plano de 200 
Comunicação para a Etapa 3 do Plano de Retorno (ANEXO B), que registra o cronograma 201 
das ações de divulgação, para toda a comunidade, da referida etapa, bem como informes 202 
sobre a permanência do Ensino Híbrido Emergencial (EHE) até a conclusão do segundo 203 
período letivo de 2021, em 25 de fevereiro de 2022, e orientações sobre a atualização do 204 
Protocolo de Biossegurança. Observou que as informações são divulgadas no site da 205 
UFMG, nas redes sociais, na Rádio UFMG, bem como em mensagens (banners digitais) 206 
no Sistema minhaUFMG. Mencionou ainda a distribuição de cartazes orientativos a todos 207 
os setores da Universidade e a divulgação oportuna do guia rápido de consulta, que contém 208 
informações e orientações gerais, direcionadas à comunidade, sobre aspectos relacionados 209 
à pandemia. Acrescentou que foram enviadas, em 25 de janeiro, por e-mail, a todos os 210 
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membros da comunidade universitária, orientações do Comitê Permanente da UFMG para 211 
a etapa 3, com informações sobre a variante ômicron e sobre como agir em casos suspeitos 212 
ou confirmados de Covid-19. Destacou que o Cedecom está em constante elaboração 213 
coletiva de suas ações, e observou que foi lançada hoje a campanha Mapa da Vacina 214 
UFMG, para estimular a imunização da comunidade e incentivar a todos a acessar o site do 215 
MonitoraCovid UFMG para informar a sua situação vacinal, para que seja possível 216 
monitorar os índices de vacinação. Acrescentou que a campanha promoverá ações 217 
periódicas direcionadas à comunidade universitária, com os objetivos de mapear a situação 218 
vacinal, a partir dos dados coletados nos formulários do MonitoraCovid; dar conhecimento 219 
à comunidade sobre a situação vacinal na UFMG; e promover ações educativas de 220 
esclarecimento de dúvidas sobre a segurança e a efetividade das vacinas contra a Covid-19 221 
e sobre a importância da vacinação individual e coletiva, com vistas a sensibilizar, 222 
incentivar e contribuir com a imunização, além de convidar as pessoas que tiveram 223 
dificuldade de acesso à vacina para se vacinar nos campi da Universidade. Observou que 224 
serão veiculados banners nos ambientes digitais e nas mídias sociais da Instituição com a 225 
mensagem: “Acesse o MonitoraCovid UFMG para atualizar sua situação vacinal: 226 
precisamos saber como estamos, para planejar o que devemos fazer”. Acrescentou que a 227 
primeira fase da campanha, iniciada hoje, prossegue até o dia 1o de fevereiro, quando a 228 
UFMG espera reunir um volume expressivo de dados para dar início ao mapeamento. Em 229 
seguida, informou que, às 14 horas do dia 2 de fevereiro, será realizado evento em formato 230 
híbrido (presencial, no Auditório do prédio da Reitoria, com capacidade de ocupação 231 
limitada e protocolos de biossegurança, e também a distância, com transmissão no Canal 232 
da Coordenadoria de Assuntos Comunitários (CAC) no Youtube), sob o tema Como 233 
Conviver com a Covid? Impactos e Perspectivas após Dois Anos de Pandemia. 234 
Acrescentou que a Reitora fará a abertura do evento, que contará com a participação de 235 
Professores especialistas, que desenvolverão diversas temáticas, a saber: Unaí Tupinambás 236 
(“É o último ano da pandemia?”), Flávio Guimarães da Fonseca (“As variantes e as 237 
vacinas. O que esperar?”), Teresa Cristina da Silva Kurimoto (“Como viver com saúde 238 
mental e conviver com a Covid”), Dirceu Bartolomeu Greco (“Quais aspectos éticos que 239 
envolvem o enfrentamento à pandemia?”), Dawisson Belém Lopes (“Como o mundo se 240 
prepara para conviver com a Covid em 2020?”) e Cristina Gonçalves Alvim (“Quais são e 241 
como analisar os dados que realmente importam”). A seguir, a Professora Fábia Pereira 242 
Lima informou que serão enviados e-mails a todos os membros da comunidade, com 243 
periodicidade semanal (newsletters), orientações, notícias diversas, divulgação de eventos 244 
relacionados à pandemia, entre outras informações. Destacou que o Cedecom tem 245 
significativo volume informativo produzido sobre o assunto, em vídeos, áudios, podcasts, 246 
reportagens, materiais gráficos, além de artigos científicos compartilhados e clippings de 247 
publicações nas mídias. Finalizando sua apresentação, informou que será elaborado, para a 248 
comunidade, guia de consulta rápida contendo informações didáticas, em linguagem direta 249 
e acessível, sobre as diretrizes gerais e as principais orientações do Protocolo de 250 
Biossegurança, e ressaltou a importância da interação entre o Cedecom e o Comitê 251 
Permanente e os Comitês das Unidades. A Sr.a Presidente agradeceu à Professora Fábia 252 
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Pereira Lima e, a seguir, reiterou a informação de que os documentos produzidos pelo 253 
Comitê Permanente de Acompanhamento das Ações de Prevenção e Enfrentamento do 254 
Novo Coronavírus da UFMG, que contêm suas análises técnicas, reflexões e orientações, 255 
são compartilhados com a Comissão de Acompanhamento do Conselho Universitário, a 256 
qual, em diálogo com o Comitê, promove eventuais ajustes. A seguir, reportou-se à 257 
coletiva de imprensa promovida ontem pela PBH, oportunidade em que foi anunciada a 258 
decisão de se adiar de 7 para 14 de fevereiro o início das aulas presenciais para os alunos 259 
de 5 a 11 anos de idade, com o objetivo de garantir tempo suficiente para que as crianças 260 
dessa faixa etária recebam a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Destacou que a 261 
UFMG acompanha também a situação epidemiológica e as decisões municipais de Montes 262 
Claros e de Diamantina e pediu a colaboração dos Conselheiros para incentivar a ampla 263 
vacinação de modo geral, bem como para sensibilizar a comunidade universitária a acessar 264 
o MonitoraCovid e informar sua situação vacinal, com vistas a possibilitar que a UFMG 265 
saiba a real situação da cobertura vacinal em seu âmbito e possa traçar estratégias mais 266 
efetivas de ação para ampliar a imunização. Em seguida, a Sr.a Presidente passou a palavra 267 
à Presidente da Comissão de Acompanhamento, Professora Leiliane Coelho André, a qual 268 
observou que, na reunião da Comissão de 15 de janeiro, foi feita reflexão sobre os aspectos 269 
mais críticos vivenciados pela comunidade. Destacou terem sido discutidas a necessidade 270 
de se ter olhar diferenciado para as Unidades, considerando suas especificidades, que 271 
impossibilitam a adoção de condutas uniformes. Observou que, na oportunidade, os 272 
discentes Marcus Vinícius Ribeiro Cruz e Sophia de Aguiar Vieira, bem como a Servidora 273 
Técnico-Administrativa em Educação Cristina del Papa apresentaram o posicionamento do 274 
seu respectivo segmento. Acrescentou que o Professor Maurício José Laguardia 275 
Campomori apresentou sugestão de produção de campanha institucional educativa de 276 
protagonismo individual, com a criação pelo Cedecom de bottom adesivo, com arte gráfica 277 
incentivando a vacinação, para ser usado por cada um que queira manifestar sua alegria 278 
com a vacina, como forma de somar esforços para incentivar a imunização, e informou que 279 
a sugestão foi acolhida pela Comissão e apresentada ontem à Reitora. A Servidora Cristina 280 
del Papa sugeriu que o bottom tenha a inscrição “Tenho orgulho de acreditar na vacina”. A 281 
Professora Leiliane Coelho André ressaltou ainda a importância da interlocução com os 282 
Diretores das Unidades, para acompanhamento mais próximo na etapa 3 do Plano de 283 
Retorno. A Sr.a Presidente aplaudiu a ideia da campanha e as ponderações sobre a 284 
necessidade do olhar diferenciado e flexível em relação às questões próprias de cada 285 
Unidade. A seguir, após agradecer à Professora Leiliane Coelho André, pelo relato, e a 286 
todos os membros da Comissão de Acompanhamento, pelas importantes contribuições, 287 
submeteu o assunto à apreciação do Plenário. Houve longa discussão, tendo sido prestados 288 
esclarecimentos e informações adicionais. A Servidora Técnico-Administrativa em 289 
Educação Cristina del Papa informou que, em Assembleia do segmento técnico-290 
administrativo em educação realizada em 21 de fevereiro, foi aprovado indicativo de greve 291 
sanitária a partir de 26 de fevereiro. Acrescentou que, em 26 de fevereiro, foi realizada 292 
nova Assembleia, em que foi deflagrado o movimento paredista, após a comunicação à 293 
Reitoria com 72 horas antes do seu início, formalização exigida pela legislação vigente. 294 
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Esclareceu que a decisão foi tomada em virtude do sentimento de medo pela alta 295 
transmissibilidade do novo coronavírus, em especial da variante ômicron, e pela 296 
insegurança em relação às condições sanitárias adequadas ao ambiente de trabalho e ao 297 
cumprimento dos devidos protocolos de biossegurança frente às novas necessidades 298 
impostas pela pandemia, que implicam adaptação dos espaços, para garantir o 299 
distanciamento de um metro entre as estações de trabalho, a ventilação adequada dos 300 
ambientes e a limpeza diária apropriada. Acrescentou que o medo é acompanhado da 301 
ansiedade pelo risco de contaminação no trajeto de ida e volta entre a residência e o local 302 
de trabalho. Destacou o desconforto do segmento com a retomada, em 10 de janeiro de 303 
2022, de suas atividades em modo presencial, sem restrição em relação ao teto de ocupação 304 
dos espaços (100% das pessoas), bem como com a discriminação de seu retorno presencial 305 
pleno, com dois meses de antecedência, em relação aos demais segmentos, uma vez que 306 
toda a comunidade universitária voltará às atividades presenciais em 26 de março, quando 307 
do início do primeiro período letivo. Observou que a orientação da Assembleia é a 308 
continuidade dos atendimentos e a manutenção do trabalho remoto para os que exercem 309 
atividades que podem ser feitas de modo não presencial, ou híbrido, como adotado por 310 
alguns setores da Instituição. A Sr.a Presidente reiterou que as ações e decisões dos órgãos 311 
colegiados superiores da UFMG são pautadas nas avaliações constantes da situação 312 
epidemiológica, que é dinâmica, feitas pelos membros do Comitê Permanente de 313 
Acompanhamento das Ações de Prevenção e Enfrentamento do Novo Coronavírus da 314 
UFMG e da Comissão de Acompanhamento do Conselho Universitário. Salientou que, 315 
embora o cenário ainda seja de incertezas quanto à pandemia, a Universidade adquiriu 316 
aprendizado e confiança para conviver com a Covid-19 e retomar suas atividades 317 
presenciais com segurança. Destacou que as orientações para as atividades administrativas 318 
são definidas pelas Diretorias das Unidades ou pela Reitoria, no caso de órgão vinculado à 319 
Administração Central, considerando as recomendações exaradas pela Pró-Reitoria de 320 
Recursos Humanos (PRORH). Acrescentou que as Unidades têm sido flexíveis para se 321 
organizar de acordo com suas especificidades e necessidades, sendo essa flexibilidade 322 
mantida na etapa 3, que não desconsidera o cumprimento das medidas de biossegurança. 323 
Observou que greve é direito do servidor e significa interromper, paralisar todas as 324 
atividades do trabalho e ponderou favoravelmente à instituição de comissão de negociação 325 
para tratar das questões relacionadas à referida greve. A Professora Cristina Gonçalves 326 
Alvim esclareceu que não houve qualquer proposição de retorno presencial por segmento 327 
universitário, mas por atividade. Destacou que a retomada das atividades em modo 328 
presencial iniciou-se na área da saúde e que os trabalhadores terceirizados, mesmo sem 329 
vacinas, mantiveram suas atividades presenciais desde o início da pandemia. A 330 
Universitária Luiza Datas Cruz informou que a Reitora atendeu ao pedido formulado pelo 331 
DCE e autorizou a distribuição aos Conselheiros do documento intitulado “Carta Aberta do 332 
DCE, CAs e DAs da UFMG: Qual retorno presencial precisamos?” (ANEXO C), o qual 333 
registra as reflexões do movimento discente sobre o avanço para a etapa 3 do Plano de 334 
Retorno e sobre os desafios a serem enfrentados na nova fase para garantir um retorno 335 
seguro, acessível e inclusivo, com o fortalecimento e a ampliação das políticas de 336 
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assistência e de permanência estudantil. Observou que o referido documento convida os 337 
estudantes a preencher o formulário Consulta do DCE UFMG aos Estudantes sobre o 338 
Avanço para a Etapa 3 do Plano de Retorno Presencial, com a finalidade de se ter ciência 339 
das condições da comunidade discente para o retorno presencial e buscar a implantação das 340 
necessárias medidas preventivas e corretivas, para assegurar a premissa 341 
“NenhumEstudanteFicaPraTrás”. Acrescentou que a maioria das duas mil respostas obtidas 342 
do citado formulário é favorável à exigência, pela UFMG, do comprovante de vacina a 343 
todos os segmentos universitários, como medida de controle social e para construir pacto 344 
em defesa da vida e de proteção aos mais vulneráveis. A Professora Cristina Gonçalves 345 
Alvim ratificou a importância da presença física na convivência universitária, da promoção 346 
de vínculos tanto interpessoais como com a Instituição, dos cuidados com a saúde mental, 347 
com a qualidade do ensino-aprendizagem e com a atenção especial aos que precisam ser 348 
assistidos para garantir sua permanência na Universidade até a conclusão de seu curso. 349 
Destacou que há preocupação com os efeitos, gerados pela pandemia, de distanciamento 350 
dos discentes da vida universitária presencial, tais como o desestímulo aos estudos e a 351 
recorrência de pedidos de trancamento de matrícula, que sinaliza para eventual evasão, e 352 
observou que a matriz de distribuição de recursos orçamentários às Instituições Federais de 353 
Ensino Superior considera, entre outros critérios, o número de alunos concluintes. 354 
Acentuou que a nova etapa do Plano de Retorno, após a interrupção imposta pela 355 
pandemia, demanda flexibilidade e respeito aos processos de planejamento e à readaptação 356 
das pessoas ao trabalho presencial, com observância às medidas de biossegurança. A Sr.a 357 
Presidente enfatizou que as situações entre as Unidades são diferentes, assim como as 358 
determinações e o acompanhamento da pandemia, e que sempre há abertura para o diálogo. 359 
Ressaltou a importância da união de todos na tomada das decisões e na condução das 360 
determinações e declarou que seguirá rigoroso o monitoramento, pelo Comitê Permanente 361 
de Acompanhamento das Ações de Prevenção e Enfrentamento do Novo Coronavírus da 362 
UFMG e pela Comissão de Acompanhamento do Conselho Universitário, tanto da situação 363 
epidemiológica como da evolução e adequação da comunidade ao retorno das atividades 364 
presenciais, em especial junto com as Diretorias das Unidades. A seguir, não havendo 365 
outras manifestações, agradeceu às Professores Cristina Gonçalves Alvim e Fábia Pereira 366 
Lima, pela colaboração, as quais se retiraram da reunião. Em seguida, a Sr.a Presidente 367 
observou o adiantado da hora (17h30min) para a apreciação do próximo item da pauta, 368 
relativo à proposta de criação de novos Comitês de Ética em Pesquisa, uma vez que se trata 369 
de extensa minuta de resolução, que demanda mais tempo de discussão. Informou que o 370 
Colegiado do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP/UFMG) encaminhou hoje aos membros 371 
do Conselho Universitário documento que será disponibilizado aos Conselheiros para a 372 
próxima reunião. Nesse sentido, ponderou favoravelmente à apreciação do item da pauta, 373 
relativo à redistribuição docente. Houve anuência do Plenário à inversão da pauta. 374 
2 Redistribuição do cargo de professor da Carreira de Magistério Superior ocupado 375 
pelo servidor docente João Carlos Amoroso Botelho, da Faculdade de Ciências 376 
Sociais da Universidade Federal de Goiás (UFG) para o Departamento de Ciência 377 
Política (DCP) da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG, em permuta 378 
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com o servidor docente Fernando de Barros Filgueiras (Processo SEI 379 
no 23072.203055/2021-64) - A Sr.a Presidente informou que foi disponibilizado aos 380 
Conselheiros o Parecer no 11/2021 da Comissão de Legislação, elaborado pela Professora 381 
Vilma Lúcia Macagnan Carvalho. Passou, a seguir, a palavra à Relatora, que apresentou o 382 
assunto ao Plenário. A Sr.a Presidente colocou o assunto em discussão. Manifestou-se a 383 
Professora Thaís Porlan de Oliveira, a qual, após agradecer aos membros da Comissão de 384 
Legislação, em especial à Professora Vilma Lúcia Macagnam Carvalho, destacou o apoio, 385 
tanto do Departamento de Ciência Política como da Congregação da Faculdade de 386 
Filosofia e Ciências Humanas, à redistribuição do Professor João Carlos Amoroso Botelho, 387 
por permuta com o Professor Fernando de Barros Filgueiras. A seguir, não havendo 388 
manifestações, a Sr.a Presidente, após obter a anuência dos Conselheiros, submeteu a 389 
votação o Parecer no 11/2021 da Comissão de Legislação, favorável à aprovação da 390 
redistribuição do cargo de professor da Carreira de Magistério Superior ocupado pelo 391 
servidor docente João Carlos Amoroso Botelho, da Faculdade de Ciências Sociais da 392 
Universidade Federal de Goiás (UFG) para o Departamento de Ciência Política (DCP) da 393 
FAFICH/UFMG, em permuta com o servidor docente Fernando de Barros Filgueiras. 394 
Houve aprovação unânime do Plenário. PALAVRA LIVRE - A Sr.a Presidente declarou 395 
livre a palavra para manifestações e, não as havendo, após ressaltar a importância da união 396 
de todos, agradeceu a presença dos Conselheiros e encerrou a sessão, da qual eu, Consuelo 397 
Dourado Dupin, Coordenadora da Secretaria dos Órgãos de Deliberação Superior, lavrei a 398 
presente ata, que assino. 399 


