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Aos vinte e quatro dias de fevereiro de dois mil e quinze, às quatorze horas e trinta
minutos, na sala de reuniões da Reitoria, reuniu-se o Conselho Universitário da
Universidade Federal de Ouro Preto, em sua 278ª reunião ordinária, convocada pela
Sr.ª Presidente em exercício, Prof.ª Célia Maria Fernandes Nunes, com a finalidade de
examinar, discutir e votar o expediente constante da ordem do dia.
Além da Sr.ª
Presidente em exercício, compareceram os Conselheiros Alberto de Freitas Castro
Fonseca (representando oficialmente o Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação), André
Luís dos Santos Lana (representando oficialmente a Pró-Reitora de Administração),
Edmundo Dantas Gonçalves, Eduardo Curtiss dos Santos, Greiciele Macedo Morais
(representando oficialmente o Pró-Reitor de Planejamento e Desenvolvimento),
Guilherme Paoliello, José Augusto Nunes Nogueira, José Benedito Donadon Leal,
José Geraldo Arantes de Azevedo Brito, Marcílio Sousa da Rocha Freitas, Marco
Antônio de Melo Franco, Rafael Magdalena, Rogério Santos de Oliveira, Sávio
Augusto Lopes da Silva, Simone Aparecida Rocha de Azevedo e Uelinton Manoel
Pinto. Presente também a esta sessão a Cons. Luiza de Marillac dos Reis, suplente
dos representantes do segmento técnico-administrativo, sem direito a voto, já que
se encontrava presente o seu titular. Foi justificada a ausência dos Conselheiros
Márcio Antônio Moreira Galvão, que estava em reunião na Escola de Medicina, e
Raquel do Pilar Machado, que estava tratando de assuntos de interesse do Instituto
de Ciências Exatas e Biológicas. I. EXPEDIENTE. 1. Havendo número legal de
Conselheiros, a Sr.ª Presidente em exercício deu início aos trabalhos, colocando
em discussão e votação a ata da 277ª reunião ordinária, realizada em onze de
dezembro de dois mil e quatorze, que foi aprovada por maioria, com doze votos
favoráveis e cinco abstenções.
Abstiveram-se os Conselheiros Alberto, Eduardo,
Uelinton, José Geraldo e Greicieli, por não terem participado dessa sessão.
Neste
momento, sendo quatorze horas e vinte minutos, os Conselheiros Andréa Grabe
Guimarães e Bruno Camilloto Arantes chegaram para participar desta sessão. 2.
COMUNICAÇÕES.
Foi distribuída aos membros, a pedido do Cons. André Lana,
informação sobre o processo do estágio probatório da Prof.ª Dulce Maria Pereira, uma
vez que, na 269ª reunião ordinária, realizada em abril de dois mil e quatorze, foi
denunciado “o desaparecimento dos autos com possível oposição injustificada ao seu
andamento.” O processo retornou ao CUNI, em sua 270ª reunião ordinária, quando foi
deferida a reconstituição dos autos a partir das cópias fornecidas pela presidente da
comissão de avaliação e o prosseguimento do processo. Posteriormente, este Conselho
solicitou ao Centro de Educação Aberta e a Distância informações sobre o andamento
dessas ações.
Remetido ao CEAD, o processo foi discutido pelo Conselho
Departamental, que resolveu pela anulação da avaliação realizada, com a instauração de
novo processo. Conforme a determinação constante do artigo 32 da Resolução CUNI n.º
732, é atribuída competência à Pró-Reitoria de Administração para homologar o resultado
final da avalição. Assim, esse processo foi encaminhado à CGP/PROAD para esse
procedimento.
Como o pedido de informações feito pelo CUNI ao CEAD não foi
atendido, o Pró-Reitor de Administração em exercício, antes de dar prosseguimento ao
processo, remetia-o a este plenário para ciência. I. ORDEM DO DIA: 1. ESTÁGIOS
PROBATÓRIOS/ESTABILIDADE.
Foram relatados os seguintes processos, que
obtiveram pareceres favoráveis das comissões que os avaliaram e da Comissão Interna
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de Supervisão do Plano de Carreira dos Trabalhadores em Educação (CIS): a) Relator:
Cons. Donadon.
Processo UFOP nº 23109.005878/2012-71.
Felipe da Fonseca
Martins, Secretário Executivo. Estabilidade. b) Relator: Cons. Alberto. Processo
UFOP nº 23109.002840/2013-27.
Luiza Ferreira Alves de Brito.
Assistente em
Administração. Terceira avalição do estágio probatório. Esses processos foram
aprovados por unanimidade, tendo em vista os pareceres favoráveis de seus
relatores. Neste momento, sendo quatorze horas e vinte minutos, o Cons. Diego
Augusto Lima Nogueira chegou para participar desta sessão. 2. NORMATIZAÇÃO
DO LIMITE MÁXIMO DE REMUNERAÇÕES, RETRIBUIÇÕES E BOLSAS
PERCEBIDAS POR SERVIDORES. Dada a palavra ao Cons. Eduardo, esse lembrou
que, na 271ª reunião ordinária deste plenário, realizada em vinte e sete de junho deste
ano, foi constituída uma comissão especial, composta por ele, como Presidente, e pelas
Conselheiras Raquel e Cláudia, como membros, para apresentar a proposta de
normatização citada. Informou que a comissão já concluiu as análises jurídica e contábil
além de outras considerações e entendimentos dos órgãos de controle sobre o assunto.
Entretanto, prosseguiu o relator, por vários motivos, os trabalhos da comissão não
puderam ser finalizados, solicitando que a conclusão seja postergada para a reunião
ordinária deste plenário prevista para se realizar em vinte e seis de maio deste ano.
Essa solicitação foi aprovada por consenso. 3. ALTERAÇÃO DA REDAÇÃO DO
ITEM 6 DA ATA 273ª DESTE CONSELHO, REALIZADA EM 26 DE AGOSTO DE 2014,
QUE DISPÕE SOBRE “RECURSO INTERPOSTO POR SERVIDOR DOCENTE
CONTRA ATO DO REITOR, QUE DETERMINOU INSTAURAÇÃO DE PROCESSO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PROCESSO UFOP N.º 23109.003233/2012-01)”. De
ordem da Sr.ª Presidente em exercício, a Secretária dos Órgãos Colegiados informou que
o Grupo Permanente de Processo Administrativo Disciplinar (GRUPAD) da UFOP, ao
analisar esse processo, constatou que, na reunião em que o assunto foi avaliado por este
plenário, foi apenas lido o parecer da Comissão de Legislação e Recursos, que dizia que,
por estar superado o objeto de apuração da Comissão de Processo Administrativo
Disciplinar, a CLR solicitava o arquivamento do processo, sem que tivesse havido uma
votação formal desse parecer.
Feita essa explanação, este plenário decidiu, por
maioria, com dezesseis votos favoráveis e quatro abstenções, considerando que,
naquela ocasião, não houve uma votação formal do parecer da CLR, homologar o
acordo feito entre as partes envolvidas no processo analisado, determinando o seu
arquivamento. Abstiveram-se os Conselheiros José Augusto, Eduardo, Simone e Diego.
4. PROPOSTA DE REGULAMENTAÇÃO DE VAGAS DE DOCENTES DO BANCO DE
PROFESSOR-EQUIVALENTE E DE TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS. A Sr.ª Presidente
em exercício lembrou que, na 272ª reunião ordinária deste plenário, realizada em julho
passado, este Conselho determinou que, enquanto não for criado um procedimento
referente a este assunto, este órgão decidirá sobre a distribuição de vagas de docentes
do banco de professor-equivalente e de técnicos-administrativos, assessorado pela sua
Comissão de Recursos Humanos.
Essa comissão é constituída pelos Conselheiros
Bianchi, como Presidente, Raquel, Glauco, Issamu, Andréa, Margareth, José Augusto,
Marcílio, Sílvia e Diego. Dada a palavra à Cons. Greicieli, essa solicitou a retirada desse
item de pauta, informando sobre a necessidade de colher ainda dados de alguns setores,
sugerindo a sua inclusão na reunião ordinária deste plenário prevista para o dia trinta e
um de março deste ano. Pedindo a palavra, o Cons. Donadon lembrou que, antes dessa
questão de regulamentação de vagas, quando da implantação do REUNI, duas vagas de
docentes foram destinadas ao Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, sendo uma para o
Curso de Administração e outra para o de Serviço Social, para as quais não ocorreram
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concursos públicos. Assim, solicitava que essas vagas não sejam consideradas nessa
regulamentação, ficando a sua destinação específica para o ICSA. Sobre essa questão,
o Cons. André Lana esclareceu que necessário se faz o atendimento da solicitação do
referido Instituto, haja vista que esse procedimento é uma tentativa de equalização do
REUNI. Pedindo a palavra, a Cons. Marillac solicitou que a comissão especial, em seu
trabalho, leve em consideração o disposto na Resolução CUNI n.º 782, que aprovou o
Plano de Desenvolvimento dos Integrantes do Plano de Carreira dos Cargos TécnicoAdministrativos em Educação (PCCTAE) da UFOP, na qual se prevê um plano de
capacitação e qualificação dos TAs, um programa de avaliação de desempenho e um
programa de dimensionamento das necessidades institucionais de pessoal, com definição
de modelo de alocação de vagas que contemple a realidade desta Instituição.
Prosseguindo, essa Conselheira colocou a sua preocupação com o número pequeno de
servidores técnico-administrativos do quadro da UFOP e o crescimento do universo de
terceirizados e ainda com a falta de dimensionamento do panorama desse segmento nas
IFES, o que dificulta o estabelecimento de critérios para definição da força de trabalho.
Após considerações de vários Conselheiros, este plenário decidiu, por consenso,
acatar a solicitação de retirada desse item de pauta, devendo essa matéria ser
incluída na reunião ordinária deste plenário prevista para o dia trinta e um de março
deste ano. Com a anuência do plenário, foi feita a alteração da pauta desta sessão
e entrou para subsidiar os itens de 5 a 9 o Superintendente da FEOP, advogado
Diogo Ribeiro dos Santos, para solicitar o recredenciamento dessa Instituição no
Ministério da Educação e Ministério de Ciência e Tecnologia da Informação como
Fundação de apoio nesta IFES.
5. RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO DA
FUNDAÇÃO EDUCATIVA DE RÁDIO E TELEVISÃO OURO PRETO, EXERCÍCIO
2013/2014.
Como os Conselheiros receberam, com antecedência, todo o material
referente aos itens de 5 a 9, esse profissional fez um breve relato sobre cada um deles,
apresentando, neste momento, o Relatório de Atividades, demonstrando a importância da
aprovação, por este Conselho, do documento em pauta, em virtude da necessidade do
recredenciamento da FEOP, que já foi aprovado pelo seu Conselho Curador. O relatório
referente ao ano de dois mil e treze foi aprovado por maioria, com dezesseis votos
favoráveis e quatro abstenções.
Abstiveram-se os Conselheiros Marco Antônio,
Alberto, Uelinton e Diego. Neste momento, sendo quinze horas, o Cons. Glauco
Ferreira Gazel Yared chegou para participar desta reunião.
Votado o relatório
referente ao ano de dois mil e quatorze, foi ele aprovado por maioria, com dezesseis
votos favoráveis e cinco abstenções. Abstiveram-se os Conselheiros Glauco, Marco
Antônio, Alberto, Uelinton e Diego. Neste momento, sendo quinze horas e quinze
minutos, o Cons. Lucas Costa Bicalho chegou para participar desta reunião. 6.
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO FISCAL DE 2013. Sobre esse item,
o Sr. Diogo esclareceu a necessidade de sua aprovação por parte deste Conselho,
exigência essa expressa no Decreto nº 7.423/2010 para renovação do registro e
recredenciamento de fundações de apoio. Informou ainda que o balanço patrimonial foi
devidamente aprovado pelo Conselho Fiscal da FEOP, tendo sido o relatório de auditoria
independente aprovado pelo Conselho Curador da referida Fundação. Votadas essas
demonstrações contábeis, foram elas aprovadas por maioria, com dezessete votos
favoráveis e cinco abstenções. Abstiveram-se os Conselheiros Marco Antônio, Alberto,
Lucas, Glauco e Uelinton. 7. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DA FEOP, BASEADO
EM INDICADORES E PARÂMETROS OBJETIVOS, DEMONSTRANDO OS GANHOS
DE EFICIÊNCIA OBTIDOS NA GESTÃO DE PROJETOS REALIZADOS. Ainda com a
palavra, o Superintendente da FEOP lembrou que os gráficos e informações constantes
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do relatório já analisado demonstram a eficiência com a qual a Fundação em análise vem
exercendo o seu trabalho, nos projetos em parceria com a UFOP, cumprindo, assim, a
exigência determinada no Decreto nº 7.423/2010. Votado esse item, foi ele aprovado
por maioria, com dezessete votos favoráveis e cinco abstenções. Abstiveram-se os
Conselheiros Marco Antônio, Alberto, Lucas, Glauco e Uelinton. 8. EXECUÇÃO, POR
PARTE DA FEOP, DA DETERMINAÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 4º-A DA LEI N.º
8.958/94. Quanto a esse item, o Sr. Diogo informou que, de acordo com a referida
legislação e como vem sendo cumprido pela Fundação em análise, deverão ser
divulgados, na íntegra, em sítio mantido pela fundação de apoio na rede mundial de
computadores o que se segue: os instrumentos contratuais de que trata esta Lei,
firmados e mantidos pela fundação de apoio com as IFES e demais ICTs, com a FINEP, o
CNPq e as Agências Financeiras Oficiais de Fomento; os relatórios semestrais de
execução dos contratos; a relação dos pagamentos efetuados a servidores ou agentes
públicos, a pessoas físicas e jurídicas de qualquer natureza em decorrência dos contratos
referidos; as prestações de contas dos instrumentos contratuais de que trata essa Lei,
firmados e mantidos pela fundação de apoio com as IFES e demais ICTs, com a FINEP, o
CNPq e as Agências Financeiras Oficiais de Fomento. Votada essa questão, foi ela
aprovada por maioria, com dezesseis votos favoráveis e quatro abstenções.
Abstiveram-se os Conselheiros Marco Antônio, Alberto, Lucas e Uelinton. O Cons. Diego
não se encontrava presente no instante dessa votação. Nesse momento, o Sr. Diogo
pediu licença para se retirar do plenário. 9. RECREDENCIAMENTO DA FUNDAÇÃO
EDUCATIVA DE RÁDIO E TELEVISÃO OURO PRETO COMO FUNDAÇÃO DE APOIO
À UFOP. Votados os pontos discutidos, este plenário decidiu, de acordo com os
resultados acima apresentados, aprovar o que se segue: a) o Relatório de
Atividades da Fundação Educativa de Rádio e Televisão Ouro Preto dois mil e
treze/dois mil e quatorze; b) as demonstrações contábeis do exercício fiscal de
dois mil e treze, acompanhadas de parecer de auditoria independente; c) o
desempenho da Fundação Educativa Rádio e Televisão Ouro Preto, baseado em
indicadores e parâmetros objetivos, demonstrando os ganhos de eficiência obtidos
na gestão de projetos realizados com a colaboração dessa Fundação; d) a
constatação do cumprimento dos termos do artigo 4º A da Lei n.º 8.958/94, à medida
que disponibiliza em seu site um portal da transparência, no qual são publicadas
todas as informações determinadas em citado artigo;
e) o registro e o
recredenciamento da Fundação Educativa de Rádio e Televisão Ouro Preto como
fundação de apoio da Universidade Federal de Ouro Preto, tendo essa última alínea
sido aprovada por unanimidade. Nessa ocasião, foram feitas algumas considerações,
pelos Conselheiros Donadon e André Lana, sobre a necessidade de as reuniões dos
Conselhos Superiores da UFOP serem públicas, para as quais houve a anuência da Sr.ª
Presidente em exercício.
10. PROVISÃO CUNI Nº 003/2015, QUE APROVOU O
PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA (PAINT).
Por
determinação da Sr.ª Presidente em exercício, a Secretária dos Órgãos Colegiados
informou que, em face da urgência desta matéria, foi necessária a emissão do citado
documento, datado de vinte e nove de janeiro deste ano, que aprovou, ad referendum
deste Conselho, o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT) 2015. Disse
ainda que o PAINT/2015 foi elaborado em consonância com a legislação federal, a
IN/CGU/SF nº. 07/2006, que estabelece normas de elaboração e acompanhamento da
execução, e a IN/CGU n° 01/2007, que estabelece o conteúdo e objetiva ordenar as
atividades a serem desenvolvidas no citado exercício, apresentando prioridades,
dimensionando e racionalizando tempo ao nível de sua capacidade instalada, em termos
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de recursos humanos e materiais, além de ações de controle e programação dos
trabalhos. Essa Provisão foi referendada por maioria, com vinte votos favoráveis e
uma abstenção. O Cons. José Augusto absteve-se nessa votação e o Cons. Diego não
se encontrava presente nesse momento.
11. PROVISÃO CUNI nº 002/2014
RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA (RAINT), EXERCÍCIO
2014. Também por determinação da Sr.ª Presidente em exercício, a Secretária dos
Órgãos Colegiados esclareceu que, considerando que o prazo limite para o
encaminhamento dessa documentação para a Controladoria Geral da União (CGU) era
até o dia trinta e um de janeiro deste ano, foi necessária a emissão da referida Provisão.
Disse ainda que o presente relatório tem por objetivo expor os resultados dos trabalhos de
auditoria realizados nas áreas de Gestão de Pessoas, Gestão de Suprimentos de Bens e
Serviços, Gestão Patrimonial, Gestão Financeira, Controle de Gestão e Gestão
Operacional. Essa Provisão foi referendada por maioria, com vinte votos favoráveis
e uma abstenção. O Cons. José Augusto absteve-se nessa votação e o Cons. Diego
não se encontrava presente nesse momento. 12. PROVISÃO CUNI N.º 001/2015, QUE
RETIFICOU A RESOLUÇÃO CUNI N.º 1.640, QUE RESOLVEU SOBRE ATOS DO
DIRETOR DO CEAD. Solicitada a relatar esse item, a Secretária dos Órgãos Colegiados
informou que, para uma melhor compreensão do texto, o citado documento determinou
que, no segundo “considerando” da citada norma, que decidiu arquivar o processo UFOP
n.º 2.307/2012, referente a atos do Diretor do Centro de Educação Aberta e à Distância
(CEAD), onde se lê “que a Comissão de Legislação de Recursos entende que não é da
competência deste Conselho conferir dados relacionados à declaração de imposto de
renda do sindicado as recomendações do Tribunal de Contas da União (TCU) e da
Associação Nacional de Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior
(ANDIFES) para que haja a regulamentação no pagamento de bolsas a servidores das
Instituições Federais de Ensino Superior, essa regulamentação nunca foi feita, razão pela
qual não há como se visualizar alguma ilegalidade pela prática realizada no âmbito de
CEAD,” leia-se “que a Comissão de Legislação de Recursos entende que não é da
competência deste Conselho conferir dados relacionados à declaração de imposto de
renda do sindicado, ademais, apesar das recomendações do Tribunal de Contas da União
(TCU) e da Associação Nacional de Dirigentes das Instituições Federais de Ensino
Superior (ANDIFES) para que haja a regulamentação no pagamento de bolsas a
servidores das Instituições Federais de Ensino Superior, essa regulamentação nunca foi
feita, razão pela qual não há como se visualizar alguma ilegalidade pela prática realizada
no âmbito do CEAD,”. Votada essa Provisão, foi ela referendada por maioria, com
doze votos favoráveis, três contrários e sete abstenções. Os Conselheiros Lucas,
Diego e José Augusto votaram contrariamente e os Conselheiros André Lana, Bruno,
Simone, Andréa, Marco Antônio, Greiciele e Eduardo abstiveram-se nessa votação. 13.
PROJETO ACADÊMICO E DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL PARA O
FESTIVAL DE INVERNO DE OURO PRETO E MARIANA – FÓRUM DAS ARTES 2015
(PROCESSO UFOP N.º 23109.000524/2015-82). Dada a palavra ao Cons. Rogério,
esse informou que esse evento, a se realizar de onze a vinte e seis de julho deste ano, é
uma atividade de extensão universitária voltada para artistas, estudantes, profissionais
acadêmicos e comunidade em geral, com atividades de mostra e discussão nas áreas de
Música, Artes Cênicas e Visuais, Literatura, Audiovisual e Patrimônio.
De caráter
artístico e educacional, valoriza o espírito coletivo e garante a continuidade do processo
de repensar práticas salvaguardando as bases culturais que constituem a sociedade,
seus valores e a continuidade de sua história. Esse evento, continuou o relator, conta
com o apoio da Fundação Educativa de Rádio e Televisão Ouro Preto (FEOP), como
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proponente, e das Prefeituras Municipais de Ouro Preto e de Mariana.
Devido à
necessidade de firmar documentalmente o envolvimento das duas instituições, é preciso a
celebração de convênio mãe para garantir o desenvolvimento das atividades e a captação
dos recursos. Como todos os Conselheiros receberam o projeto com antecedência, o
relator colocou-se à disposição para esclarecimentos. Pedindo a palavra, o Cons. José
Augusto alegou que há dois anos vem solicitando uma prestação de contas referente a
esse evento, o que não ocorreu até o momento. Assim, solicitou a retirada dessa matéria
de pauta até que a prestação de contas desse evento alusivas a dois mil e treze sejam
aprovadas pela Gerência de Contratos da UFOP (GECON) e apresentadas a este
plenário. Sobre essa questão, o Cons. Rogério esclareceu que as contas do Festival de
Inverno desta IFES são públicas e que é possível fazer uma juntada de toda a
documentação atinente a esse processo e elaborar um relatório para análise deste
Conselho.
Quanto ao que será gasto nesse evento neste ano, não há ainda uma
previsão de gastos, haja vista que não há uma previsão de captação de recursos,
lembrando, entretanto, que, na pauta em análise, estava sendo votado o projeto
acadêmico do Festival de Inverno e não a sua prestação de contas.
Amplamente
discutidas essas questões, a Sr.ª Presidente em exercício colocou em votação as
seguintes propostas, que obtiveram os resultados discriminados abaixo: a)
sugestão do Cons. José Augusto – retirar a matéria de pauta até a prestação de
contas de dois mil e treze ser aprovada pela GECON, que obteve sete votos
favoráveis, doze contrários e três abstenções, dos Conselheiros Uelinton, Sávio e
Edmundo. Neste momento, sendo dezesseis horas e cinquenta minutos, o Cons.
José Geraldo pediu licença para se retirar do plenário, a fim de atender a outro
compromisso urgente. b) Sugestão do Cons. Alberto – condicionar a aprovação
desse projeto à inclusão de uma etapa final para apresentação de um relatório
detalhado físico-financeiro. Aprovada por maioria, com dezessete votos favoráveis
e quatro abstenções. Abstiveram-se os Conselheiros José Augusto, Simone, Donadon
e Glauco.
O Cons. Rogério comprometeu-se a trazer, a qualquer momento, para
conhecimento do plenário, as prestações de contas dos anos anteriores referentes a esse
evento. Nessa oportunidade, o Cons. José Augusto solicitou que essa questão já seja
contemplada para o Fórum das Letras que deverá acontecer no final deste ano e o Cons.
Donadon fez algumas considerações sobre a necessidade de esse projeto ser mais
democratizado, com uma maior participação da UFOP.
Neste momento, sendo
dezessete horas, o Cons. Bruno pediu licença para se retirar do plenário, a fim de
atender a outro compromisso urgente.
14. PROJETO ACADÊMICO E DE
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL PARA O INVERNO CULTURAL DE JOÃO
MONLEVADE 2015 (PROCESSO UFOP N.º 23109.000534/2015-18).
Ainda com a
palavra, o Cons. Rogério informou que o Inverno Cultural de João Monlevade – 2015 será
realizado entre os dias dois e nove de agosto, na primeira semana de aulas do semestre
da UFOP, unindo a recepção dos novos alunos ao retorno dos que já estão cursando as
graduações no Instituto de Ciências Exatas Aplicadas e, ainda, promovendo a interação
entre a comunidade com os artistas locais. O projeto tem a FEOP como proponente.
Pedindo a palavra, o Cons. Lucas informou que a proposta do Inverno Cultural surgiu por
demanda do corpo discente do ICEA como forma de contribuir para o processo de
formação humanística dos alunos. Foi buscando suprir essa demanda que os alunos do
Diretório Acadêmico do ICEA procuraram a Pró-Reitoria de Extensão mostrando a
necessidade de desenvolvimento de projetos culturais no campus João Monlevade.
Neste momento, sendo dezessete horas e dez minutos, o Cons. Uelinton pediu
licença para se retirar do plenário, a fim de atender a outro compromisso urgente.
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Votado esse projeto, foi ele aprovado por maioria, com dezesseis votos
favoráveis e três abstenções, condicionando a sua aprovação à inclusão de uma
etapa final para apresentação de um relatório detalhado físico-financeiro.
Abstiveram-se os Conselheiros José Augusto, Simone e Donadon. O Cons. Glauco não
se encontrava presente no momento dessa votação.
15. RECURSO CONTRA O
RESULTADO DO CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE ENGENHEIRO DE
SEGURANÇA DO TRABALHO, EDITAL 061/2013 (PROCESSO UFOP N.º
23109.000578/2014-67).
Esse item foi retirado de pauta, já que não houve recurso
interposto.
Neste momento, sendo dezessete horas e quinze minutos, o Cons.
Diego pediu licença para se retirar do plenário, a fim de atender a outro
compromisso urgente.
16. HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO DO CONCURSO
PÚBLICO PARA O CARGO DE ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO,
EDITAL 061/2013 (PROCESSO UFOP N.º 23109.000578/2014-67). Dada a palavra ao
Cons. André Lana, esse informou que, em dois mil e quatorze, este Conselho decidiu não
homologar o resultado do referido concurso público, devido a um erro em uma das
fórmulas apresentadas na prova, que se referia a diversas questões. O Edital PROAD
n.º 68/2014 marcou nova data para realização das provas, o que ocorreu em vinte e
quatro de janeiro deste ano. Após outras considerações apresentadas pelo Cons.
André Lana, este plenário decidiu, por unanimidade, homologar o resultado final do
Concurso Público para Servidores Técnico-Administrativos em Educação de que
trata o Edital PROAD nº 61, realizado para o cargo de Engenheiro de Segurança do
Trabalho, em que foram aprovados, pela ordem de classificação, os candidatos
Uascar Pereira Quintão, Fernando Antônio Saraiva Rodrigues, Cláudio Fernando de
Souza, Tharik Ferreira de Figueiredo Botrel, Priscila Bueno Pinto de Oliveira e
Arquimedes Martins Gois. Esse resultado foi homologado por unanimidade. A
redação de todas as Resoluções oriundas desta reunião foi aprovada nesta data.
Nada mais havendo a tratar, a Sr.ª Presidente em exercício encerrou a reunião, às
dezessete horas e vinte minutos, agradecendo a presença de todos.
Para constar,
lavrou-se a presente ata, que, aprovada, vai devidamente assinada pela Sr.ª Presidente
em exercício e pela Secretária dos Órgãos Colegiados.

Prof.ª Célia Maria Fernandes Nunes
Presidente em exercício

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

Aprovada na 279ª reunião do CUNI, realizada em 31.03.2015.
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