
 

Síntese 7ª Reunião Ordinária do CONUN da Universidade do Estado de Minas 

Gerais realizada em 04-10-2018. 

No dia 04 de outubro de 2018 foi realizada a 7ª Reunião Ordinária do Conselho 

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

aprovação das atas da 6ª Reunião Ordinária realizada em 30 e 31 de agosto de 2018, foram 

tratados os seguintes assuntos:  
 

2- Balanço financeiro. 

O Conselheiro Fernando Sette Júnior, Pró-reitor de Planejamento, Gestão e 

Finanças, apresentou sobre a situação financeira da UEMG, principalmente no 

que se refere às despesas que já estão sendo pagas. De uma forma geral, a dívida 

da UEMG com fornecedor e serviços está sendo regularizada. 

 

3- Apreciação do Plano de Internacionalização. Relatora: Vanesca 

Korasaki.  

O plano estratégico de internacionalização elaborado pelo Comitê de Ações de 

Internacionalização – CAINTER, em parceria com os grupos de trabalho do I 

Fórum de Internacionalização e da equipe da Assessoria de Relações 

Institucionais - ARI, teve aprovação unânime na 7ª Reunião Ordinária do 

CONUN, acompanhando o voto da relatora.  

O plano define metas no campo da internacionalização da UEMG em uma escala 

de curto, médio e longo prazo para um período de 5 anos.  

A Conselheira relatora, Prof.ª Dr. ª Vanesca Korasaki, em seu parecer, defende 

que:   

“[...] a internacionalização é uma ferramenta extremamente útil 

para elevar a qualidade do ensino e da pesquisa, levando ao 

aumento da quantidade e qualidade de publicações em revistas de 

alto fator de impacto, visita de pesquisadores estrangeiros, entre 

outros, que são índices utilizados na avaliação dos programas de 

pós-graduação.”.  

O plano de internacionalização será um grande passo para auxiliar o fomento à 

pesquisa e à pós-graduação na UEMG.  

4 – Informativo sobre a chamada para docentes com atividades de pesquisa 

e extensão.  

O Conselheiro Fernando Sette Júnior apresentou o processo com a tramitação da 

solicitação de extensão de carga horária de docentes com atividades de pesquisa 

e extensão, conforme a chamada divulgada no site da UEMG.  

A resposta da Advocacia Geral do Estado (AGE) sobre a solicitação em tela é de 

que a designação é possível apenas para regência de classe. Com base nesse 

entendimento, a decisão área técnica vinculada à Câmara de Orçamento e 

Finanças é de negar as solicitações de designação para extensão de carga horária 



para atividades de pesquisa e extensão. Entretanto, não há uma deliberação final 

por parte da Câmara de Orçamento e Finanças sobre o assunto. 

A Reitoria reitera que desde o início das chamadas para docentes com atividades 

de pesquisa e de extensão, foi deixado claro que a chamada não era uma garantia 

e que precisaria de autorização da Câmara de Orçamento e Finanças, instância do 

Estado responsável por aprovar novas concessões de designação, sob a 

prerrogativa da Lei de Responsabilidade Fiscal. A Gestão Superior da UEMG, no 

âmbito das possibilidades, buscará nos próximos processos seletivos elaborar 

editais de designação de professor que possibilitem abarcar as atividades de 

ensino, pesquisa e extensão.  

5- Homologação da autorização ad referendum do Funcionamento do Curso 

de Pós-Graduação Lato Sensu em Gerenciamento de Resíduos da Unidade 

Divinópolis – Portaria nº 89/2018. Relator: Thiago Torres. 

A autorização ad referendum do funcionamento do curso de Pós-graduação lato 

sensu em Gestão e Gerenciamento de Resíduos da Unidade de Divinópolis foi 

aprovada, com a condicionante de ajustes no projeto do curso.  

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

graduação Lato Sensu. Relatora: Lavínia Rodrigues.  

Foi aprovada a nova parametrização de valores para remuneração de doutores, 

mestres, especialistas, coordenação e orientação de TCC e o formato de Planilha 

de Custos para cursos de pós-graduação lato sensu.  

7- Proposta de mudança das atribuições da Comissão Permanente de 

Gestão de Docentes - CPGD. Apresentação: Fernando Sette.  

Foram aprovadas as alterações do art. 11, da Resolução CONUN/UEMG Nº 372, 

a qual altera as atribuições da Comissão Permanente de Gestão de Docentes – 

CPGD. Dentre as alterações, na composição da CPGD, destacam-se a elaboração 

de critérios para avaliação do trabalho docente e a sugestão de cronograma, 

organização e critérios de avaliação de processos de concurso público para 

preenchimento de vagas de Professor de Ensino Superior no âmbito da 

Universidade do Estado de Minas Gerais. 

8- Aprovação da alienação de bens. Apresentação: Fernando Sette Júnior. 

Foi aprovada a alienação de veículos que pertencem à Universidade do Estado de 

Minas Gerais os quais são inservíveis à instituição.  

Foi aprovada também a alienação de parte do terreno do destinado à construção 

do Campus da UEMG à prefeitura de Belo Horizonte para construção da via 710, 

e a aprovação de uso de forma imediata.  

A doação e o uso do terreno será formaliza depois do período de vedação eleitoral.  

9- Análise da Resolução da Comissão Permanente de Avaliação. Relator: 

Willian Paulo Graciano. 

Foi feita a leitura do parecer do relator sobre a alteração da Resolução 

CONUN/UEMG Nº 319/2015 no que se refere à constituição da CPA. O 



encaminhamento foi de composição de um grupo de trabalho para propor o 

formato da resolução para apresentação em uma próxima reunião do CONUN.  

 

10- Validação da Comissão do Concurso Público para Professor de Educação 

Superior e para Técnico Administrativo.  

Foi informado sobre a constituição, pela Portaria UEMG Nº 100/2018, da 

Comissão encarregada de promover as atividades do concurso público destinadas 

ao provimento de cargos de Professor de Educação Superior para cursos de Direito 

do quadro de Pessoal da Universidade.  

No que se refere à Comissão responsável pelo Concurso para provimento de vagas 

para Técnico e Analista Administrativo, esse terá a condução da Secretaria de 

Planejamento e Gestão e terá representantes da UEMG.  

11- Outros assuntos.  

 Aprovação da Prestação de Contas exercício financeiro de 2018.  

O Conselheiro, Fernando Sette Júnior, representante do Conselho 

Universitário no Conselho Curador, solicitou ao CONUN que a aprovação da 

Prestação de Contas referente ao exercício financeiro de 2018 tenha análise 

do Conselho Universitário em março de 2019, sob a prerrogativa de caso a 

UEMG seja sorteada, no próximo ano, para enviar a prestação de contas ao 

Tribunal de Contas do Estado, as contas da UEMG já sejam encaminhadas ao 

TCE com a aprovação do Conselho Universitário.   

 Situação da Chácara Santa Eulália. 

Foi informado que a UEMG recebeu doações de coleções de obras de arte, as 

quais estão, atualmente, localizadas na Chácara Santa Eulália, fato que exige 

da Universidade medidas para resguardar a custódia e a conservação dos 

objetos. Reiterou-se que os bens estão sendo inventariados e que tais obras 

precisarão ter a formalização futura do Conselho Universitário quanto à 

permanência dos bens no espaço da Chácara. Expôs-se, ainda, que no espaço 

são realizadas atividades de extensão da Universidade. 

 Situação do Novo Campus BH. 

Foi informado que a Prefeitura de Belo Horizonte antecipou a data de 

divulgação do parcelamento para que seja possível dar início à construção do 

Campus Belo Horizonte. A próxima etapa será a realização do estudo de 

impacto de vizinhança para a construção das obras na região e que o mesmo 

já está sendo providenciado.  

 Prestação de serviço dos laboratórios e criação de cooperativas. 

Foi informado que o CONUN já possui Resolução própria, Resolução 

CONUN/UEMG Nº358/2016 a qual regulamenta as atividades de extensão 

realizadas sob a forma de prestação de serviços à comunidade.  

 

 Aprovação pelo CEE do curso de Eng. Agronômica na Unidade Frutal. 



Foi informado sobre aprovação do curso de Engenharia Agronômica na 

Unidade de Frutal pelo CEE, o qual terá a oferta no Vestibular UEMG 2019. 

 Recadastramento da UEMG na Comissão Nacional de Ética. 

Foi informado sobre a renovação do cadastramento da UEMG na Comissão 

Nacional de Ética. Além disso, a Portaria UEMG Nº 91/2018 constitui o 

Comitê de Ética na Pesquisa no âmbito da Universidade do Estado de Minas 

Gerais.  

Belo Horizonte, aos 09 de outubro de 2018. 

Secretaria dos Conselhos.  

 

 


