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Síntese 6ª Reunião Ordinária do CONUN: 30-08-2018 e 31-08-2018 

Nos dias 30 e 31 de agosto de 2018 foi realizada a 6º Reunião Ordinária do Conselho 

Universitário sob a presidência da Reitora, Prof.ª Lavínia Rosa Rodrigues. A Conselheira 

Presidenta deu posse aos novos Conselheiros eleitos ao CONUN que ainda não haviam 

tomado posse na reunião anterior. Na sequência, após a aprovação da ata da 5ª Reunião 

Ordinária realizada em 13 de julho de 2018 e a inversão de ordem de alguns itens de 

pauta, foram tratados os seguintes assuntos:  

 

 

1- Balanço do 1º mês de gestão.  

Houve a apresentação dos Pró-reitores e dos Assessores que atuarão na gestão.  

Destacou-se a implantação das Pró Reitorias Adjuntas e a criação da Secretaria de 

Assuntos Comunitários que será responsável pelas questões referentes à Política 

de Assistência Estudantil. Ressaltou-se que a atual gestão tem buscado manter a 

heterogeneidade na composição da Gestão Superior com docentes das Unidades 

do Campus BH e das Unidades do Interior, reforçando o slogan da gestão: Somos 

todxs UEMG. 

 

Foi apresentado o aumento do orçamento da UEMG, em 50%, por meio de 

suplementação orçamentária e o pagamento, em 22 milhões, de parte da dívida da 

UEMG. Foi exibida uma linha do tempo com histórico da Construção do Campus 

Belo Horizonte e os encaminhamentos realizados até então. Foram explanadas 

questões pontuais sobre o andamento das obras a Escola de Música e a mudança 

de sede das Unidades de Campanha e de Poços de Caldas. No que se refere ao 

sistema acadêmico e ao portal da UEMG, explanou-se que a atual gestão tem 

envidado esforços para a substituição do sistema acadêmico e para a 

implementação de novo site, com previsão de entrar no ar no primeiro semestre 

de 2019. Além disso, a Reitoria, por meio da Pró-Reitoria de Orçamento, Gestão 

e Finanças, tem feito os encaminhamentos necessários para licitar equipamentos 

de laboratórios às Unidades e para a contratação de terceirizados para suprir a 

demanda de pessoal nas Unidades Fundacionais.  

 

2- Parecer do Conselho Estadual de Educação - CEE Nº 503/2018 sobre o Curso 

de Direito da Unidade Diamantina. 

Foi feita a leitura do parecer emitido pelo Conselho Estadual de Educação a 

respeito do curso de Direito da Unidade de Diamantina. Existe uma Comissão da 

Reitoria responsável por apurar as diligências apontadas no parecer. No que se 

refere ao teor do parecer supracitado, o encaminhamento do Conselho 

Universitário foi pela indicação de envio de recurso ao Conselho Estadual de 

Educação, pela Reitoria, solicitando: a suspensão da força executória do parecer 

do CEE; a prorrogação do prazo do parecer para 90 dias e a autorização para que 

o curso de Direito da Unidade de Diamantina seja ofertado no Vestibular da 

UEMG 2019; além disso, votou-se pelo desligamento da vice-diretora e do 

docente da Unidade com base no Estatuto do Servidor Público do Estado de Minas 

Gerais e no Código de Ética do Servidor Público Estadual. O ponto de pauta teve 

como participação os representantes do Diretório Acadêmico da Unidade de 

Diamantina, os quais apresentaram as demandas dos discentes da Unidade.  
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3- Homologação da aprovação ad referendum do edital de eleição de membros 

no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão.  

O edital foi homologado com a aprovação do Conselho Universitário. Foi 

apresentada a plataforma de votação online por meio da intranet.  

 

 

4- Proposta de Reformulação de Resolução de Encargos Didáticos – 

COEPE/UEMG Nº 225/2017 e Proposta de Reformulação da Resolução sobre 

a Composição dos Colegiados – COEPE/UEMG Nº 230/2018.  

A Conselheira Presidente propôs uma Comissão para realizar os estudos de 

alteração das Resoluções supracitadas. 

 

  

5- Vestibular 2019.  

A organização do Vestibular 2019 está sendo feita pela Comissão instituída pela 

Portaria UEMG nº 70/2018. Foi apresentado o calendário de execução do 

vestibular.  A Agência de Comunicação de Frutal irá elaborar as peças de 

divulgação e o site será elaborado pela Gerência de informática da UEMG.  

 

6- Concurso para Professor de Educação Superior (PES) e para Técnicos e 

Analistas Administrativos.  

A realização dos Concursos para Professor de Educação Superior (PES) para 

cerca de 720 vagas será realizado em editais separados, conforme já autorizado 

pelo CONUN, e com organização pela UEMG. Foi votado que a Comissão 

Permanente de Gestão de Docente (CPGD) será a responsável pela elaboração do 

cronograma e da organização dos Concursos. Quanto ao Concurso para Técnicos 

e Analistas Administrativos, autorizados pela Câmara de Orçamento e Finanças – 

COF, desde 2016, terá organização sob a responsabilidade da Comissão 

Permanente de Gestão dos Técnicos e Analistas Administrativos (CPGTA) cuja 

instituição foi votada durante a reunião. A Comissão contará com a participação 

dos Conselheiros representantes dos servidores a analistas administrativos do 

CONUN e com representante indicado da Reitoria e da Pró-Reitoria de 

Planejamento, Gestão e Finanças. A CPGTA será responsável, também, por 

verificar o plano de carreira do servidor técnico e analista administrativo.  

 

7- Reconstituição da Comissão Permanente de Avaliação (CPA).  

O encaminhamento foi pela revisão da Resolução CONUN/UEMG Nº 319/2015 

que institui a CPA no que diz respeito ao funcionamento da Comissão.  

  

8- Indicação de um dos membros do CONUN para compor o Conselho 

Curador.  

O Pró-Reitor de Planejamento, Gestão e Finanças foi o indicado como o membro 

do CONUN para compor o Conselho Curador da UEMG. 

 

9- Seminário de Pesquisa e Extensão.  

Foi justificada a alteração da data do Seminário de Pesquisa e Extensão para os 

dias 7, 8 e 9 de novembro em virtude de a data anteriormente aprovada estar muito 

próximo a um possível segundo turno de eleições presidenciais. O seminário será 
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realizado em duas etapas, sendo a primeira etapa local, com realização nas 

respectivas Unidades cuja participação dos bolsistas será obrigatória e a segunda 

etapa em Belo Horizonte, cujos participantes serão selecionados.  

 

  

10- Concessão de Dedicação Exclusiva – DE e Chamada para docentes com 

atividades de pesquisa e extensão.  

Foi informado que a atual Gestão enviou à Presidência da Câmara de Orçamento 

e Finanças - COF, o ofício com a solicitação de aprovação da ampliação de carga 

horária (de 20 horas para 40 horas) em atendimento à demanda dos aprovados na 

chamada pública para docentes com atividades de pesquisa e extensão. A chamada 

expressa, claramente, que a ampliação de carga horária (CH) não é uma garantia, 

mas sim uma possibilidade. A atual gestão envidará esforços para atendimento à 

chamada, contudo, aguarda o posicionamento da COF. No que se refere à 

Concessão de Dedicação Exclusiva (DE), o encaminhamento do CONUN foi de 

prorrogar para 31 de dezembro de 2018 as 26 DE’s com vencimento em 30 de 

setembro de 2018 e reiniciar o processo de solicitação de DE por meio de novo 

edital com critérios claros.  

 

11- Comunicado sobre o Parecer da Advocacia Geral do Estado - AGE frente ao 

pedido de remoção de professores.  

Houve o esclarecimento de que os docentes que estão em estágio probatório, via 

de regra, não podem ser removidos a pedido. Além disso, a remoção ex-ofício, 

não pode ser praticada em período de vedação eleitoral.   

 

12- Autorização de Funcionamento do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em 

Gerenciamento de Resíduos da Unidade Divinópolis.  

Aprovado ad referendum. A análise do processo será votada em próxima reunião 

do CONUN.  

  

13- Proposta de elaboração da nova planilha de custo dos cursos de pós-

graduação Lato Sensu.  

Não houve tempo hábil para apreciação do item. A análise da proposta será votada 

em próxima reunião.  

 

14- Outros Assuntos: 

-A UEMG foi credenciada pelo Conselho Estadual de Educação para mais 4 anos. 

-A UEMG terá representantes da Faculdade de Educação no Fórum Permanente 

de Educação.  

-A Secretaria de Assuntos Comunitários e a Comissão instituída pela 

Portaria/UEMG Nº 68 de 9 de agosto de 2018, serão responsáveis por realizar os 

encaminhamentos referentes à Lei de Assistência Estudantil.  

  
 

 

 

  
  


