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Aos vinte dias de maio de dois mil e dezesseis, às quatorze horas e quinze minutos, na
sala de reuniões da Reitoria, reuniu-se o Conselho Universitário da Universidade
Federal de Ouro Preto, em sua 291ª reunião ordinária, convocada pelo Sr. Presidente,
Prof. Marcone Jamilson Freitas Souza, com a finalidade de examinar, discutir e votar o
expediente constante da ordem do dia.
Além do Sr. Presidente, compareceram os
Conselheiros Anliy Natsuyo Nashimoto Sargeant, Deoclécio Alves Chianca Júnior,
Edmundo Dantas Gonçalves, Eduardo Curtiss dos Santos, Fábio Faversani,
Guilherme Paoliello, Ida Berenice Heuser do Prado, José Benedito Donadon Leal,
José Geraldo Arantes de Azevedo Brito, Leandro Benedini Brusadin, Marcílio Sousa
da Rocha Freitas, Margareth Diniz, Maria Elisabete da Silva Barros, Marilene
Guimarães Bretas, Rafael Magdalena, Raquel do Pilar Machado, Rodrigo Fernando
Bianchi, Sávio Augusto Lopes da Silva e Wellington Tavares.
Justificaram a
ausência os Conselheiros Israel José dos Santos Felipe, que estava em viagem para
orientação do seu curso de doutorado, e José Augusto Nunes Nogueira, por problema
de doença; as Conselheiras Sílvia Maria de Paula Alves Rodrigues e Célia Maria
Fernandes Nunes, que se encontravam de férias. I. EXPEDIENTE. Havendo número
legal de Conselheiros, o Sr. Presidente deu início aos trabalhos, colocando em
discussão e votação as seguintes atas: 1. Da 290ª reunião ordinária, realizada em
dezenove de abril deste ano, que foi aprovada por maioria, com dezesseis votos
favoráveis e quatro abstenções, com as seguintes emendas: a) a pedido do Cons.
Fábio, à página 5, linhas 37 e 38, onde se lê “afirmando que a decisão tomada no
passado foi feita de maneira errada,”, leia-se “afirmando que a decisão tomada no
passado não foi feita de maneira errada,”; b) por proposta do Cons. Sávio, à página
6, linha 22, inserir um “que” logo após os termos “o Cons. Bruno afirmou”; c) por
sugestão do Cons. Issamu Endo, trazida pelo Cons. José Geraldo, incluir, à página
7, linha 23, logo após o n.º do Decreto, “e em atendimento ao pleito deste Conselho
e da Reitoria na instituição de uma nova prática institucional,”; d) por proposta do
Cons. Sávio e da Cons. Margareth, à página 9, linhas de 10 a 18, onde se lê
Conselheiros, deve ser determinado o gênero de cada um deles. Abstiveram-se os
Conselheiros Wellington e José Geraldo e as Conselheiras Anliy e Raquel, por não terem
participado dessa sessão. 2. Da reunião extraordinária, realizada em dez deste mês,
que foi aprovada por maioria, com quatorze votos favoráveis e seis abstenções.
Abstiveram-se os Conselheiros Eduardo e José Geraldo e as Conselheiras Raquel,
Margareth e Anliy, por não terem participado dessa sessão. 3. COMUNICAÇÕES. O
Sr. Presidente fez as seguintes comunicações: a) Já foram encaminhadas ao Reitor, pela
Comissão Estatuinte, as propostas de novo Estatuto e do novo Regimento Geral da
UFOP. De acordo com o disposto na Resolução CUNI n.º 1.475, o Reitor agora deverá
convocar uma Assembleia Geral Universitária, que aprovará as propostas finais. Após a
realização desse evento, a Comissão Estatuinte da UFOP encaminhará o texto aprovado
pela Assembleia Geral Universitária ao CUNI para análise e deliberação.
O Cons.
Donadon solicitou que as minutas desses documentos sejam disponibilizadas para a
comunidade universitária. b) O Reitor recebeu o Ofício n.º 023/2016, do Coordenador da
UAB/UFOP, Prof. Helton Cristian de Paula, que informava o que se segue: ● – No ano
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passado, a UFOP fez um Termo de Execução Descentralizada (TED) com a CAPES para
execução de cursos a distância no valor de três milhões, setecentos e oitenta e sete mil
reais. ● – No entanto, foram repassados em dois mil e quinze apenas quatrocentos e
dezesseis mil reais. Agora, já repassaram mais dois milhões quatrocentos e quarenta e
nove mil, faltando, assim, novecentos e vinte e um mil reais. ● – Havia ainda sido
pactuados três milhões duzentos e vinte e um mil em dois mil e quatorze, tendo sido
repassados apenas setecentos mil, sem perspectiva de serem repassados os recursos
complementares, no valor de dois milhões e quinhentos e vinte e um mil reais. ● – Para
dois mil e dezesseis, ainda não foi pactuado nenhum valor de custeio para financiamento
da UAB. c) A 9ª Mostra de Profissões da UFOP e o evento Campus Aberto acontecerão
no dia vinte e um de maio, no campus do Morro do Cruzeiro. Neste momento, sendo
quatorze horas e vinte minutos, as Conselheiras Siméia dos Santos Santana e
Cláudia Aparecida Marliére de Lima chegaram para participar desta reunião. d) Os
Reitores das Universidades Federais receberam, da Defensoria Pública da União do
Estado do Rio de Janeiro, o OFÍCIO CIRCULAR N.º 1 – DPU RJ/GABBPC RJ/1OFDHTC
RJ, recomendando que as IFES assegurem a livre iniciativa de seus segmentos na
promoção e participação em atividades pacíficas cujo tema se relacione ao debate
referente à atual conjuntura política nacional, ao processo de impedimento da Presidente
da República em tramitação no Congresso Nacional ou de qualquer outro assunto que
seja de interesse da comunidade universitária e da sociedade em geral, sem qualquer
cerceamento no exercício do direito à livre expressão, independentemente de posição
político-ideológica. O Sr. Presidente se comprometeu a encaminhar aos conselheiros o
documento em análise. e) A UFOP tem uma nova ferramenta que permite uma melhor
compreensão das atividades dos seus docentes. O Somos UFOP é um site que oferece
um campo de busca no qual é possível identificar especialistas em determinadas áreas de
conhecimento, por meio de palavras-chave.
O site também possui uma aba
"Indicadores", no qual o interessado pode saber quantos e em que departamentos atuam
os professores da Universidade, assim como a produção científica e acadêmica de cada
um. Essa plataforma foi desenvolvida para facilitar o mapeamento das competências da
UFOP, com o objetivo de incrementar a interação da Universidade em áreas de pesquisa
científica e tecnológica com instituições públicas e privadas. Neste momento, sendo
quatorze horas e vinte e cinco minutos, a Cons. Simone Aparecida Simões Rocha
de Azevedo chegou para participar desta reunião.
II - ORDEM DO DIA:
1.
ALTERAÇÃO DO PRAZO PREVISTO NO ARTIGO 2º DA RESOLUÇÃO CUNI N.º 1.806,
QUE RESOLVEU SOBRE A PRORROGAÇÃO DO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES
DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL (PDI). Solicitado a discorrer
sobre essa matéria, o Cons. Bianchi informou que a comissão do PDI solicitava a
prorrogação do prazo previsto no artigo 2º da Resolução CUNI n.º 1.806, de trinta de maio
deste ano para trinta de junho próximo para a revisão final do PDI pela comissão de
gestão do processo de elaboração. Esta solicitação foi aprovada por unanimidade.
2. PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FESTIVAL DE INVERNO DE OURO PRETO E
MARIANA - FÓRUM DAS ARTES 2015.
Ao relatar essa matéria, o Cons. Bianchi
solicitou a retirada desse item de pauta, informando que ela será objeto de discussão
deste plenário em sua próxima reunião ordinária, prevista para o dia dezesseis de junho.
Essa solicitação foi aprovada por unanimidade.
3. RECURSOS CONTRA
DECISÕES DE RESULTADOS DE CONCURSOS PÚBLICOS, EDITAL PROAD N.º
059/2015.
Dada a palavra ao Cons. Sávio, membro da Comissão de Legislação e
Recursos do CUNI, esse esclareceu que a CLR solicitava a retirada desse item de pauta,
haja vista que é necessário um estudo mais aprofundado dos dois recursos interpostos.
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Essa solicitação foi aprovada por unanimidade. 4. RESULTADOS DE CONCURSOS
PÚBLICOS DE SERVIDORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS.
Em face da
deliberação do item acima, essa matéria também foi retirada de pauta.
5.
ALTERAÇÃO DE REGIME DE TRABALHO DE PAULO CYRO BATISTA SCUDINO
(PROCESSO UFOP N.º 23109.002005/2016-30). Como membro da CLR, o Cons. Sávio
informou que o citado docente solicitava a mudança do atual regime de vinte horas para o
regime de quarentas horas com dedicação exclusiva. Conforme o disposto no artigo 22
da Lei n.º 12.772/2012 e seus artigos, entre outras questões, o professor poderá solicitar
a alteração de seu regime de trabalho mediante proposta que será submetida a sua
unidade de lotação. Essa solicitação, aprovada na referida unidade, será encaminhada
ao dirigente máximo ou à Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD) para
parecer e ao Conselho Superior para decisão final.
O pedido do requerente está
respaldado pela legislação vigente. Entretanto, alteração de regime impacta a folha de
pagamento e o banco de professor equivalente que rege a distribuição de vagas nas
universidades.
Assim, o deferimento do pedido de alteração de regime está
condicionado à oportunidade e à conveniência da administração pública. Prosseguindo,
o Cons. Sávio informou que o Pró-Reitor de Administração em exercício encaminhou o
referido documento a este conselho para os esclarecimentos necessários em relação ao
uso do banco de professor equivalente. A CLR entende, entretanto, que, inicialmente, o
pedido deve ser submetido ao Departamento de lotação do docente para manifestação a
respeito da conveniência e da oportunidade da alteração e posteriormente enviado à
CPPD, também pela PROAD, para fazer as respectivas análises das possibilidades
administrativas de deferimento ou não do pleito, desde que atendido explicitamente o
interesse institucional. O Cons. Sávio lembrou ainda que a política de utilização do
banco de professor equivalente foi definida por este plenário por meio da Resolução CUNI
n.º 1.805, sendo que não houve disposição sobre situações dessa natureza. O parecer
da CLR, contudo, deixa claro que o direito consignado na Lei n.º 12.772/202 não depende
de regulamentação normativa interna da universidade, estando, assim, condicionado à
avaliação de oportunidade e de conveniência administrativas.
Finalizando, o relator
informou que o parecer da comissão é pelo encaminhamento do pedido do Prof. Paulo
Cyro Batista Scudino ao Departamento de Geologia para análise e manifestação de
mérito sobre o pedido de mudança de regime de trabalho para, então, ser analisado pelas
demais instâncias administrativas para ser avaliado o interesse institucional.
Esse
parecer foi aprovado por unanimidade.
6. PROPOSTA DE UTILIZAÇÃO DOS
RECURSOS (LOA 2016) PARA OBRAS, REFORMAS, MANUTENÇÃO E
EQUIPAMENTOS. Neste momento, entrou para participou da discussão desse item
a Pró-Reitora Adjunta de Planejamento e Desenvolvimento, servidora Greiciele
Macedo Morais.
Solicitado a discorrer sobre esse item, o Cons. Bianchi informou,
conforme o OF. RT. SOC N.º 067/2016, enviado aos conselheiros juntamente com a
convocação, que a Comissão de Orçamento e Contas do Conselho Universitário, com
base nas demandas por obras, reformas, manutenções e equipamentos da UFOP,
recomenda que os recursos liberados e contingenciados na LOA 2016 desta instituição
sejam utilizados em duas etapas: Etapa 01: Liberação dos recursos já disponíveis de
dois milhões e setecentos mil reais para investimentos com valores aproximados de: a)
quinhentos mil reais em equipamentos pelas Unidades Acadêmicas (distribuídos via
centro de custos, seguindo os mesmos critérios adotados para a distribuição de custeio
em dois mil e dezesseis); b) quinhentos mil reais em acessibilidade (placas de
identificação das salas e dos prédios, passagens elevadas de pedestres e/ou elaboração
de projetos de acessibilidade interna e externa aos prédios); c) um milhão e quinhentos
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mil reais para construção de nova subestação elétrica (campus Morro do Cruzeiro); d)
quinhentos mil reais em iluminação e/ou segurança (câmeras e monitores, elaboração de
projetos de prevenção de incêndio) dos campi. Etapa 02: Liberação de cinco milhões e
setecentos mil reais, conforme disponibilidade orçamentária, para investimentos com
valores aproximados de: a) cento e cinquenta mil reais para construção de um novo Poço
Artesiano (em Ouro Preto); b) um milhão de reais para reformas dos telhados dos campi;
c) um milhão de reais para reformas na Piscina, no Restaurante Universitário, no Centro
de Ciência Animal - CCA e em ações da Prefeitura do Campus; d) dois milhões de reais
para reformas do Centro de Convergência; e) um milhão e quinhentos mil reais para
outras demandas, demandas emergenciais (reserva de contingência) e atendimento as
demandas administrativas.
Nesta segunda etapa, a ordem das prioridades será
analisada pela Comissão de Orçamento e Contas de acordo com a liberação dos recursos
contingenciados. Após informações, o Cons. Bianchi fez uma apresentação, por meio de
powerpoint, pontuando o seguinte: 1. Evolução orçamentária - LOA UFOP 2007-2016:
capital: histórico. Panorama, cenários e perspectivas. 2. Investimentos no período
2007-2015. 3. Demandas - recursos para investimentos: obras, reformas, manutenções
e equipamentos (julho 2015). 3.1. Demandas comuns emergenciais. 3.2. Demandas
prioritárias das unidades acadêmicas.
4. Proposta de utilização de recursos de
investimentos para 2016. Em seguida, o Cons. Edmundo discorreu sobre cada um dos
itens apresentados pelo Cons. Bianchi. Após considerações e questionamentos de
vários membros, que foram prontamente esclarecidos pelos Conselheiros Bianchi,
Edmundo e Eduardo, principalmente no que se refere a questões referentes a
iluminação, segurança, paisagismo (Área de Vivência), Centro de Convergência,
reformas e melhor acessibilidade para deficientes nos campi da UFOP, este
plenário decidiu, por maioria, com vinte e dois votos favoráveis, uma abstenção e
um contrário, aprovar a primeira etapa da utilização de recursos de investimentos
(LOA 2016) de dois milhões e setecentos mil para obras, reformas, manutenção e
equipamentos, distribuídos em: a) quinhentos mil reais em equipamentos e/ou
execução de intervenções para as Unidades Acadêmicas, cujos projetos executivos
já estejam desenvolvidos e sejam passíveis de serem licitados dentro do exercício
financeiro (distribuídos via centro de custos, seguindo a mesma metodologia e os
mesmos critérios adotados para a distribuição de custeio em 2016), com a sugestão
do Cons. Bianchi de que essa questão seja condicionada a prévia apresentação das
demandas das Unidades Acadêmicas à Pró-Reitoria de Planejamento e
Desenvolvimento;
b) quinhentos mil reais em acessibilidade (placas de
identificação das salas e dos prédios, passagens elevadas de pedestres e
elaboração de projetos de acessibilidade interna e externa aos prédios); c) o
restante deverá ser aplicado na construção de nova subestação elétrica no campus
Morro do Cruzeiro (valor aproximado de um milhão e quinhentos mil reais), na
iluminação, por meio da aquisição e instalação de postes e luminárias, e na
segurança, por meio da aquisição e instalação de câmeras e monitores, elaboração
de projetos de prevenção de incêndio e implantação de paisagismo (construção de
áreas de vivência) dos campi.
Com liberação de recursos atualmente
contingenciados na Lei Orçamentária Anual da UFOP, a Comissão de Orçamento e
Contas se reunirá para definir novas prioridades. O Cons. Fábio absteve-se e a
Cons. Siméia votou contrariamente. Durante a discussão dessa matéria, às quinze
horas e dez minutos, o Cons. George Luiz Lins Machado Coelho chegou para
participar desta reunião e às quinze horas e cinquenta e cinco minutos a Cons.
Cláudia pediu licença para se retirar. Antes do término dessa sessão, pedindo a
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palavra, o Cons. Wellington, esclarecendo o comunicado feito pelo Sr. Presidente ao
início desta sessão, informou que, apesar dos atrasos nos repasses de recursos de
custeio realizados pela UAB para a UFOP, parte do valor devido no ano de dois mil e
quinze foi repassada no exercício de dois mil e dezesseis. Esse valor repassado é que
tem viabilizado as atividades administrativas e acadêmicas do Centro de Educação Aberta
e a Distância (CEAD) neste ano, tendo em vista que ainda não foram pactuados os
recursos da UAB para dois mil e dezesseis. Sendo assim, após enxugamento do quadro
de funcionários terceirizados e de despesas de custeio desde o início da atual gestão do
CEAD em setembro de dois mil e quinze, está sendo possível manter as atividades nessa
unidade acadêmica com os recursos recebidos em atraso da UAB, dizendo ainda que o
valor excedido foi repassado à UFOP para apoiar o pagamento de certas despesas de
custeio que beneficiarão toda a universidade. A redação de todas as Resoluções
oriundas desta reunião foi aprovada nesta data. Nada mais havendo a tratar, o Sr.
Presidente encerrou a reunião, às dezesseis horas e vinte minutos, agradecendo a
presença de todos.
Para constar, lavrou-se a presente ata, que, aprovada, vai
devidamente assinada pelo Sr. Presidente, pela Secretária dos Órgãos Colegiados.

Prof. Marcone Jamilson Freitas Souza
Presidente

Cynthia Maria Alves de Brito Andrade e Barros
Secretária dos Órgãos Colegiados

Aprovada na 292ª reunião ordinária, realizada em 15.06.2016.
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