
 

Síntese 6ª Reunião Ordinária do CONUN da Universidade do Estado de Minas 

Gerais realizada em 07-12-2021 

Às quatorze horas do dia sete de dezembro de 2021 nas salas dos Conselhos e nas 

Unidades da UEMG, por intermédio da plataforma digital Microsoft Teams, foi realizada 

a 6ª Reunião Ordinária do Conselho Universitário sob a presidência da Reitora, Prof.ª 

Lavínia Rosa Rodrigues. Além da Conselheira Presidenta, estiveram presentes:   

 

Thiago Torres Costa Pereira, Fernando Antônio França Sette Pinheiro Júnior, Michelle 

Gonçalves Rodrigues, Magda Lúcia Chamon, Moacyr Laterza Filho, Liliana Borges, 

Maria de Lourdes Teixeira, Heloísa Nazaré dos Santos, Lorena D’Arc Menezes de 

Oliveira,  Helder da Rocha Coelho, Cacilda Nacur Lorentz, Leandro de Souza Pinheiro, 

Camila Jardim de Meira, Júnia Soares Alexandrino, Andrea Vicente Toledo Abreu, 

Marco Antônio Barroso Faria, Simone Murta Cardoso do Nascimento, , Sandra Lúcia 

Magri, Patrícia Alves Cardoso, Hipólito Ferreira Paulino Neto, Ana Paula Martins 

Fonseca, Tarcício Barros de Andrade, Valdilene Gonçalves Machado Silva, Rodrigo 

Fialho Silva, Leopoldina, Mário Ruela Filho, Josiane de Paula Nunes, Daniel Ferreira de 

Souza,  Andréa Silva Gino, Karla Cunha Pádua, Vanesca Korasaki, Amanda Tolomelli 

Brescia, Moacir Henrique Júnior, Rodrigo Ney Millan, Ana Paula Martins Correa Bovo 

Flávia Lemos Mota de Azevedo, Adálcio Carvalho de Araújo, Camila Moura Pinto, 

Amanda Fialho, Isabella Drummond Oliveira Laterza Alves, Matheus Batista dos Reis, 

Patrícia Pinheiro de Sousa, Nara Firme Braga, Renata Janaína do Carmo, Vanessa Canton 

Pereira Carvalho, Joaquim Garcia de Aguiar, Wellington de Almeida, Cláudia Etrusco 

Tavares, Viviane dos Reis Magnani Lage Mansoldo, Francia Souza Crepalde, Ester 

Gomes Bernabé. Os convidados foram: Raoni Bonato da Rocha, Deise Cristina 

Monteiro, Virgínia Coeli Bueno, Silvia Regina Costa Dias, Rauno Álvaro de Paula 

Símola, Sheylazarth Presciliana Ribeiro, Lígia barros de Freitas, Cíntia Lúcia de Lima, 

Igor Goulart Toscano, Elvis Rezende Messias, Sílvia Regina Costa Dias, Karol Natasha 

Lourenço Castanheira, Stella Hernandez Maganhi, Nilza Maria de Carvalho, Ernesto de 

Oliveira Canedo Júnior.  

Item 1) Apreciação da Ata da 5º Reunião ordinária de 2021, realizada em 10-11-

2021.  

As solicitações de correções da ata foram recebidas, com antecedência, e as devidas 

alterações realizadas. A ata da 5ª Reunião Ordinária foi aprovada por unanimidade.  

Item 2) informe orçamentário e financeiro da UEMG. Apresentação: Fernando 

Antônio França Pinheiro Sette Junior.  

O Pró-reitor Fernando Sette Júnior apresentou os informes orçamentários planejados para 

este ano e ressaltou as várias ações que estão em andamento. Pontuou que serão iniciados 

processos licitatórios no próximo ano e salientou sobre a importância da execução de todo 

o orçamento. Destacou que os Projetos de Pesquisa e Extensão Estruturantes (PPEEs) das 

Unidades Acadêmicas de Passos e Divinópolis foram aprovados. Na sequência  



 

apresentou as seguintes demandas para o ano de 2022: I – Notebooks e Workstations; II- 

Equipamentos – laboratórios de Química; III- Manutenção predial em andamento da 

unidade Acadêmica de Ituiutaba; IV- Veículos. 

Item 3) Proposta de alteração da Resolução CONUN nº 482 de 30 de dezembro de 

2020, que estabelece regras de convocação para função temporária de Professor de 

Educação Superior no âmbito da Universidade do Estado de Minas Gerais.   

O relator explicou que a proposta de alteração da resolução em análise se trata da inclusão 

da coordenação do Núcleo de Apoio ao Estudante, implementada em cada Unidade 

Acadêmica, no §2º do art. 4º da resolução CONUN nº 482, de 30 de dezembro de 2020, 

para cumprimento da Meta de Ajuda de Custo referente à resolução conjunta 

COFIN/UEMG nº 01 de 09 de fevereiro de 2021. A proposta de alteração da Resolução 

foi aprovada por unanimidade 

Item 4) Doação de imóvel da Unidade Acadêmica de Carangola para a Prefeitura de 

Carangola. Apresentação: Andrea Vicente Toledo Abreu.  

A relatora destacou que no dia 28 de abril de 2021, o prefeito de Carangola, solicitou à 

UEMG a doação de um imóvel localizado em frente à sede da Unidade da UEMG na 

cidade, às margens do Rio Carangola. Explicou que a justificativa da solicitação se deve 

a deterioração do imóvel, que está localizado muito próximo às margens do rio Carangola, 

a ponto de ser interditado pela Defesa Civil Municipal para garantir a segurança dos 

transeuntes e dos servidores da UEMG que, até então, utilizavam o local como passagem 

(calçada) e para a guarda de bens sem utilidade. Pontuou que a Prefeitura de Carangola 

pretende realizar a reurbanização da área, trazendo segurança, agregando valor para o 

local, e garantindo a continuidade do uso público do terreno por meio da criação de um 

espaço de convivência para toda a comunidade acadêmica e população, em geral. A 

doação de imóvel da UEMG – Unidade Acadêmica de Carangola, para a Prefeitura de 

Carangola, foi aprovada por unanimidade. 

 Item 5) Proposta de atualização da Resolução CONUN nº 411 de 25 de setembro de 

2018 que constitui e define as atribuições da Comissão Permanente de Gestão dos 

Técnicos Administrativos – CPGTA.  

A Conselheira Presidenta explicou que a composição da comissão que constitui e define 

as atribuições da Comissão Permanente de Gestão dos Técnicos Administrativos – 

CPGTA, definida pela Resolução CONUN/UEMG nº 411, de 25 de setembro de 2018, 

foi constituída por oito (8) servidores técnicos administrativos e seus respectivos 

suplentes e dois (2) membros titular e suplente da PROPGEF. Pontuou sobre a 

importância da atualização da composição da Comissão Permanente de Gestão dos 

Técnicos Administrativas considerando que parte dos seus membros terminaram o 

mandato. A Conselheira Presidenta propôs que a nova comissão seja instituída por nove 

(9) representantes, com seus respectivos suplentes, sendo esses do Corpo Técnico 

Administrativo do Conselho Universitário e do Conselho Curador. A Proposta de  



 

atualização da Resolução CONUN nº 411, de 25 de setembro de 2018 foi aprovada por 

unanimidade. 

6) Proposta de atualização da Resolução CONUN nº 481 de 22 de dezembro de 2020 

e da Resolução CONUN nº 455 de 27 de abril de 2020 que institui Comissão para 

acompanhamento das medidas de enfrentamento à COVID-19 no âmbito da 

Universidade do Estado de Minas Gerais – UEMG.  

A Conselheira Presidenta destacou que a Comissão em análise realizou um importante 

trabalho atualizando os dados estatísticos do monitoramento e vacinômetro da pandemia 

COVID-19 nos territórios da UEMG. Informou que o Professor Alexandre Túlio Amaral 

Nascimento encaminhou e-mail com o 21º informe da Comissão COVID – 19/ UEMG e, 

na oportunidade, agradeceu ao CONUN e à Reitoria pela confiança que lhe foi atribuída 

e comunicou o encerramento de seu trabalho como Presidente da Comissão. Na 

sequência, o Professor Moacyr Laterza Filho salientou que uma etapa do trabalho da 

comissão se encerrou, no entanto, a Universidade se encontra em fase de planejamento 

do retorno das aulas presenciais. Pontuou sobre a relevância da continuidade do trabalho 

da Comissão no acompanhamento das medidas de enfrentamento à COVID-19 para a 

próxima etapa que seria a de planejamento do retorno presencial das aulas, bem como os 

protocolos, considerando as especificidades das Unidades Acadêmicas. A Conselheira 

Presidenta destacou que todos os membros que compõem a atual Comissão concordaram 

em permanecer, no entanto, gostaria de acrescentar conselheiros (as) e diretores (as) do 

atual Conselho. Foram acrescentados, além da composição da Comissão já existentes os 

seguintes nomes, a saber: Mário Ruela Filho, Josiane de Paula Nunes, Liliana Borges, 

Matheus Reis. A conselheira Presidenta indicou como Presidente da Comissão o 

Professor Moacyr Laterza Filho e, como Vice-Presidente o Professor Allynson Takehiro 

Fujita. A proposta de atualização da Resolução CONUN nº 481 e da Resolução CONUN 

nº 455, foi aprovada por unanimidade.  

Item 7) Proposta de readequação do Departamento da Unidade Acadêmica de 

Ibirité. Relatoria: Josiane de Paula Nunes.  

A relatora pontuou que a Unidade Acadêmica de Ibirité apresentou proposta de adequação 

de estrutura departamental do Departamento de Educação e Ciências Humanas que 

atualmente é composta pelos Departamentos, a saber: I- Departamento de Educação e 

Ciências Humanas, 57 docentes; II- Departamento de Ciências Biológicas, com 18 

docentes; III-  Departamento de Ciências Exatas, com 12 docentes; IV- Departamento de 

Letras e Linguística, com 15 docentes; V- Departamento de Ciências do Movimento 

Humano ,com 29 docentes. Destacou que a proposta departamental pretende criar dois 

novos departamentos por meio da extinção do Departamento de Educação e Ciências 

Humanas, sendo eles “Departamento de Educação” constituído por 39 docentes e o 

“Departamento de Ciências Humanas e Fundamentos da Educação” constituído por 17 

docentes. Na sequência a relatora salientou que a proposta de adequação departamental 

está compatível com as diretrizes previstas nas normas da Universidade. A proposta de 

adequação da estrutura departamental da Unidade de Ibirité foi aprovada por unanimidade 



 

Item 8) Proposta do Curso de Serviço Social na Unidade Acadêmica de Poços de 

Caldas. Nota Técnica/Relatoria: Rafael Maia e Michelle Gonçalves Rodrigues.  

A relatora pontuou que a Unidade Acadêmica de Poços de Caldas solicita a oferta do 

Curso de Graduação em Serviço Social, com as seguintes características: I- período 

noturno; II- regime anual de entrada; III- 40 vagas; IV – duração de 8 semestres (4 anos). 

Destacou que criação do novo curso constitui uma proposição para a readequação da 

Unidade Acadêmica, que oferta anualmente 80 vagas para o Curso de Graduação em 

Pedagogia, sendo 40 vagas distribuídas em cada semestre letivo. Dessa forma, a 

adequação proposta prevê a oferta de 40 vagas para Pedagogia e 40 vagas para Serviço 

Social. Salientou que não haverá necessidade de adequação da infraestrutura para a oferta 

Curso de Graduação em Serviço Social. A relatora explicou que o corpo docente da 

Unidade de Poços de Caldas é formado por 19 docentes efetivos que irão lecionar no 

Curso de Pedagogia e no Curso de Serviço Social, sendo necessária a contratação de 7 

professores em regime de trabalho de 20 horas, ao longo dos 4 anos do curso, na área 

específica de serviço social. Na sequência a relatora ressaltou que o funcionamento do 

Curso de Graduação em Serviço Social contribuirá para a ampliação da Unidade de Poços 

de Caldas, utilizando como estratégia a adequação sobre a oferta dos cursos pela Unidade, 

inclusive quanto ao aproveitamento de seu corpo docente. A Proposta do Curso de 

Serviço Social na Unidade Acadêmica de Poços de Caldas foi aprovada por unanimidade. 

Item 9) Proposta do Curso de Educação Física na Unidade Acadêmica de 

Divinópolis. Nota Técnica/Relatoria: Rafael Maia e Cíntia Lúcia de Lima.  

A relatora destacou que a proposta em análise trata da reformulação do Curso de 

Educação Física da Unidade de Divinópolis, quanto à infraestrutura e ao impacto 

financeiro, considerando a aprovação do Projeto Pedagógico de Curso pelo COEPE, em 

reunião ocorrida no dia 01 de dezembro de 2021. A proposta do curso de Educação Física 

com dupla habilitação (Licenciatura e Bacharelado) é apresentada como forma de 

atendimento às novas Diretrizes Curriculares Nacionais, estabelecidas pela Resolução 

CNE/CES nº 6, de 18 de dezembro de 2018, para oferta a partir de 2022, com o ingresso 

anual de 40 vagas para o turno integral. Ressaltou que, embora esteja proposto o 

fechamento temporário do curso de Educação Física noturno, para atender a demanda da 

reformulação, as duas habilitações previstas na nova proposta estão organizadas para 

ocorrerem integralmente (matutino e vespertino) e, desse modo, não acarretará nenhum 

prejuízo ao corpo docente e discente. Explicou que o número de vagas na entrada do curso 

será igual ao número de vagas oferecido nas habilitações, 40 vagas para o núcleo da 

licenciatura e 40 vagas para o núcleo do bacharelado e o estudante terá a possibilidade de 

cursar as duas habilitações, sem a necessidade de reingresso ou obtenção de novo título. 

Relatou que o projeto de construção do Centro Poliesportivo está previsto para iniciar em 

junho de 2022, dessa forma, serão atendidas plenamente as condições para um ensino de 

qualidade e a formação de profissionais com excelência. A Proposta do Curso de 

Educação Física na Unidade Acadêmica de Divinópolis foi aprovada por unanimidade. 

 



 

Item 10) Proposta do Curso de Educação Física na Unidade Acadêmica de Ibirité 

Nota Técnica/Relatoria: Rafael Maia/ Matheus Reis.  

O relator pontuou que foram utilizados, para elaboração de seu parecer, o Projeto 

Pedagógico do Curso de Educação Física da Unidade Ibirité, o estudo de impacto para 

implementação do curso de Educação Física Ampliado, Licenciatura e Bacharelado da 

Unidade de Ibirité, a Nota Técnica nº 14/UEMG/CONCURSO/2021, o parecer aprovado 

no COEPE em 1º de dezembro de 2021 e legislações correlatas. Destacou que, 

atualmente, o Curso de Licenciatura em Educação Física oferta 80 vagas por semestre 

sendo 40 vagas no turno matutino e 40 vagas no turno noturno, totalizando 160 vagas 

anuais. Explicou que, na nova proposta, a quantidade de vagas e a distribuição pelos 

semestres e pelos turnos se mantém cabendo ao discente a opção, a partir do quarto 

período, por uma ou pelas duas habilitações oferecidas (licenciatura e bacharelado). O 

relator salientou que o processo de construções de salas para práticas corporais, ginástica 

e musculação, bem como o ginásio poliesportivo estão em andamento, tendo orçamento 

e obras previstas para o próximo ano. Ressaltou que a Fundação Helena Antipoff possui 

terreno de mais de 49 hectares com potencial para expansão da estrutura física que atenda 

à Unidade Ibirité. A Proposta do Curso de Educação Física na Unidade Acadêmica de 

Ibirité foi aprovada por unanimidade. 

Item 11) Proposta do curso de Cinema e Animação da Unidade Acadêmica de 

Carangola. Nota Técnica/Relatoria: Rafael Maia e Moacyr Laterza Filho.  

O relator pontuou que a Unidade Acadêmica de Carangola demonstra que há real 

demanda regional pelo Curso de Tecnologia em cinema e Animação e que há perspectivas 

de absorção dos egressos pelo mercado de trabalho local, considerando a importância e 

produtividade do Polo Audiovisual da Zona da Mata de Minas Gerais. Destacou que a 

implementação desse curso virá a contribuir para o desenvolvimento regional, que é uma 

das missões constitucionais da UEMG. O relator apresentou as seguintes características 

do curso: I- Duas turmas, sendo uma no período diurno e outra no período noturno; II- 

Regime de entrada Anual; III- 20 vagas no turno diurno e 20 vagas no turno noturno; IV- 

Duração de 4 semestres. Destacou que, para a implementação do curso, a Unidade 

apresenta a demanda de contratação de 14 professores, somados os dois turnos e 

considerado o período total de integralização do curso, qual seja, dois anos. Contudo, o 

relator destacou a Resolução CONUN/UEMG nº 280/2013, em cujo art. 5º lê-se: “um 

curso novo deverá ter autorização de funcionamento para iniciar-se com uma turma de no 

máximo 40 vagas e em um turno, decidido pela Unidade ofertante”. Assim, o relator 

propôs que o Curso de Cinema e Animação seja ofertado apenas no turno noturno, com 

oferta inicial de 30 vagas anuais.   A proposta do Curso de Cinema e Animação da 

Unidade Acadêmica de Carangola foi aprovada por unanimidade. 

 

 



 

Item 12) Transferência de docente. Relatoria Rodrigo Fialho.  

O relator pontuou que o Conselho Departamental de Leopoldina analisou a formação 

acadêmica e as atividades de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidas pelo docente. O 

voto do relator foi pela aceitação da transferência do docente para a Unidade Acadêmica 

de Leopoldina. Em regime de votação secreta, a transferência do professor foi aprovada 

por unanimidade.  

 

Item 13) Remoção docentes.  

O Presidente da comissão de Convocação, Rafael Maia Nogueira, apresentou a nota 

técnica que tem por objeto a análise dos aspectos técnicos atrelados às remoções 

solicitadas, especificamente no tocante aos encargos didáticos das Unidades de origem e 

existência de encargos didáticos na Unidade de destino não ocupados por professores 

efetivos. Após apresentação da Nota Técnica os Conselheiros do CONUN votaram, em 

regime de votação secreta, os pedidos de remoção. 

Item14) outros assuntos.  

A Conselheira Presidenta propôs uma moção de aplausos em comemoração aos dez anos 

de criação do Núcleo de Inovação Tecnológica e Transferência de Tecnologia – NIT. O 

Conselho referendou a proposta de Conselheira Presidenta.  

 

 

A reunião foi finalizada às 19:15h.  

 

Secretaria dos Conselhos  

Belo Horizonte, aos 07 de dezembro de 2021. 


