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Síntese da 3ª Reunião Ordinária do CONUN da Universidade do Estado de Minas 

Gerais realizada em 29-05-2019. 

 

Às 9h40min de 2019 deu-se início à 3ª Reunião Ordinária do Conselho Universitário da 

Universidade do Estado de Minas Gerais, sob Presidência da Magnífica Reitora, Prof.ª 

Lavínia Rosa Rodrigues.  

 

Após a aprovação da ata da 2ª Reunião Ordinária do ano de 2019, realizada em 09 de abril 

de 2019, e a apreciação da Ordem do Dia, deu-se cumprimento à seguinte pauta: 

 

1ª SESSÃO:  

 

-Análise da prestação de contas e do balanço da UEMG referentes ao exercício 

financeiro de 2018. Relator: Gustavo Rodrigues Cunha.  

 

O conselheiro relator, tendo como base a decisão e os encaminhamentos do Conselho 

Curador, em reunião realizada dia 23-05-2019, fez a análise da prestação de contas e do 

balanço financeiro da UEMG referente ao ano-exercício de 2018. O relator aponta que os 

pontos destacados no Relatório de Auditoria de Gestão No. 2350.0575.19 e no voto do 

conselheiro relator do Conselho Curador referem-se, basicamente, à gestão orçamentária, 

financeira e patrimonial da instituição.  O voto do relator, considerando as informações 

constantes nos demonstrativos orçamentários, financeiros e patrimoniais e no relatório da 

Auditoria, é favorável pela regularidade das contas do exercício de 2018, apoiando as 

ressalvas, apenas, no caso dos apontamentos que não receberam a devida explicação e 

comprovação suficiente por parte da Gestão Superior da instituição. A decisão do 

Conselho Universitário foi favorável, por unanimidade, à Prestação de Contas do 

Exercício de 2018 com as ressalvas apresentadas no parecer do Prof. Gustavo Rodrigues 

Cunha. 

A 1ª Sessão da Reunião foi encerrada às 12h15min. 

 

2ª SESSÃO:   

 

-Aprovação da ata da 2ª Reunião Ordinária do ano de 2019, realizada em 09 de abril 

de 2019 e da ata da 3ª Reunião Ordinária do ano de 2019 – 1ª sessão, realizada em 

29 de maio de 2019.  

As atas foram apreciadas e, após, ajustes foram aprovadas.  

 

-Autorização de Funcionamento do Curso de Pós-Graduação Stricto Sensu – 

Mestrado PROFINIT. Relatoria: Vanesca Korasaki.  

A Conselheira relatora fez a leitura do parecer referente à análise da oferta do curso stricto 

sensu Mestrado Profissional pelo Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual 

e Transferência de Tecnologia a ser ofertado pela Unidade de Frutal como um dos pontos 

focais do programa. O programa é originário do FORTEC - Fórum Nacional de Gestores 
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de Inovação e Transferência de Tecnologia que teve a Unidade de Frutal aprovada como 

ponto focal para oferta do curso, conforme a ata da 71ª Reunião da Comissão Acadêmica 

Nacional (CAN) do Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e 

Transferência de Tecnologia para Inovação (PROFNIT). O encaminhamento do CONUN 

foi favorável, por unanimidade, à autorização de funcionamento do curso de Mestrado 

Profissional em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia a ser ofertado pela 

Unidade de Frutal como ponto focal do curso.  

 

-Autorização de funcionamento do Curso de Pós-Graduação Especialização em 

Docência na Educação Básica a ser oferecido pela Unidade de Ibirité. Relatora: 

Jacqueline Gonçalves.  

A Conselheira relatora fez a leitura do parecer referente à análise do curso de pós-

graduação lato sensu Especialização em Docência na Educação Básica a ser ofertado pela 

Unidade Acadêmica de Ibirité. O encaminhamento do CONUN foi favorável à 

autorização de funcionamento do curso pela maioria dos Conselheiros presentes. 

 

-Autorização de funcionamento do Curso de Pós-Graduação em Gestão em Saúde 

EaD a ser oferecido pela Unidade Acadêmica de Divinópolis. 

A Conselheira relatora fez a leitura do parecer referente à análise do curso de pós-

graduação lato sensu Especialização em Gestão em Saúde EaD a ser oferecido pela 

Unidade Acadêmica de Divinópolis. O curso na modalidade a distância é uma parceria 

com a Universidade Aberta do Brasil (UaB) e CAPES. O encaminhamento do CONUN 

foi favorável à autorização de funcionamento do curso pela maioria dos Conselheiros 

presentes.  

 

-Constituição da CPA, conforme art. 3º, §1ª 2 da Resolução CONUN/UEMG Nº 419 

de 21 de dezembro de 2018. 

Houve a indicação de membros para composição da Comissão Própria de Avaliação – 

CPA, a seguir: Gustavo Rodrigues Cunha (Presidente) e Liliana Borges (Vice-

presidente).  Integrantes docentes: Liliana Borges (titular) e Joana Beatriz Barros Pereira 

(suplente), Andréa Silva Gino (titular) e Luciana Zenha Cordeiro (suplente), Weslei Clem 

Menezes (titular) e José Rocha Andrade (suplente), William Graciano (titular) e Itamar 

Teodoro de Faria (suplente), Gustavo Rodrigues Cunha (titular) e Carlos Alberto 

(suplente). Integrantes discentes: Gabriel Quintão Nunes (titular) e Dagnon Moaebe 

Rodrigues Batista (suplente), Talita Aparecida Peixoto Dias (titular) e Eduarda Camargo 

Sansão (suplente). Além destes membros escolhidos haverá um servidor indicado por 

cada Pró Reitoria, um representante da sociedade civil organizada e um representante do 

setor de informática.   

 

-Apresentação das atividades da comissão de 30 anos da UEMG. 

O presidente da Comissão, Prof. Moacyr Laterza Filho, informou sobre as ações em 

comemoração aos 30 anos da UEMG, sendo elas: o Projeto Intercampi, cujo intuito é 

integrar as Unidades Acadêmicas, além das ações do Centro de Psicologia Aplicada 

(Cenpa), dentre elas a visita à Diamantina e Barbacena, para a realização de um trabalho 

educativo e preventivo dentro das Unidades. Além disso, o professor comentou sobre as 

ideias apresentadas pela Prof.ª Joana Beatriz Barros como a realização de sessão solene 

sobre a UEMG, na assembleia legislativa, e de sessões municipais, nas Unidades da 
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UEMG, bem como a sugestão da confecção de um selo personalizado a ser distribuído 

via Correios. Por fim, informou sobre as quatro publicações da Editora da Uemg, 

EdUemg, relacionadas às seguintes temáticas: pesquisa, história, ações de extensão e 

experiências de ensino. 

 

-Reforma Administrativa do Estado de Minas Gerais e as mudanças para a UEMG. 

Foram apresentadas duas propostas de estrutura para a formulação do Decreto de 

Competências, sendo uma produzida pela Uemg e outra pela Secretaria de Estado de 

Planejamento e Gestão (Seplag). Segundo o chefe de gabinete, existe um espaço para 

diálogo e proposição com o governo, mas a lógica é de redução e não de expansão da 

estrutura. Na deliberação, os pontos focaram nos seguintes quesitos: negativa da 

Internacionalização e da Editora UEMG migrarem para a Pró-Reitoria  de Extensão, 

sendo adequadas a vinculação ao Gabinete; a extinção da Diretoria de Campus, que 

poderia dificultar o processo de integração das Unidades Acadêmicas da Capital; e, a  

desproporcionalidade entre a Pró-reitoria de Planejamento, Gestão e Finanças, em relação 

a Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação.  

 

-Contratos Administrativos – PSS: Houve um amplo debate sobre a demissão dos 

funcionários contratados pelo PSS. A Reitora, após o retorno da reunião com o Presidente 

da Câmara de Orçamento e Finanças, informou que houve um avanço no processo de 

negociação com o mesmo, que se comprometeu em defender e a encaminhar aos demais 

membros da COF a solicitação da Reitoria, de modo que decisão anterior pudesse ser 

revertida.  

 

-Outros Assuntos.  

 

 Concursos PES: Foi apresentado sobre o andamento das atividades referente à 

organização e execução do concurso de professor de educação superior.  

 

 Demanda discente: A discente Eduarda Sansão comunicou que no mês de maio 

houve um acidente envolvendo discente na Unidade de Carangola. Os 

Conselheiros instruíram que todo aluno da UEMG possui seguro e que, neste caso, 

deveria ser acionado. A Conselheira Presidente informou que essa questão deve 

ser tramitada, em fase preliminar, nas instâncias da unidade acadêmica e solicitou 

ao Diretor da Unidade, Professor Brás Cosenza, que encaminhe ao Núcleo de 

Assistência Psicológica solicitação de atendimento online, bem como acione a 

companhia de seguro de vida. 

 

 PEAES: O Prof. Moacyr Laterza comunicou que o resultado do PEAES foi 

divulgado e os beneficiários precisam encaminhar a documentação, cujas 

instruções estão no site da universidade. 

 

A 2ª Sessão da Reunião foi encerrada às 20h30.  

 

Secretaria dos Conselhos.  
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