
 26 – sexta-feira, 12 de Novembro de 2021 diário do executivo miNas Gerais 
FÉrIAS-PrÊMIo - CoNCESSÃo - ATo Nº 398 / 2021
Concede Três Meses de Férias-Prêmio, nos termos do § 4º do art . 31, 
da CE/1989, ao(s) servidor(es): Belo Horizonte- Servidor sem lotação 
em afastamento preliminar à aposentadoria, MaSP 789463-7, Larcides 
Eustaquia Sant´Ana Silva, cargo 01, PEBIP, referente ao 5º quinquênio 
de exercício, a partir de 04/09/2004 .

FÉrIAS-PrÊMIo - CoNCESSÃo - ATo Nº 399 / 2021
Concede Três Meses de Férias-Prêmio, nos termos do § 4º do art . 31, 
da CE/1989, ao servidor: Betim - E .E . Nossa Sra . do Carmo - 7927- 
MaSP 555752-5, Jose Correia Domingos, PEBIG, cargo 02, ref . ao 1º 
quinq . de exercício, a partir de 20/12/2007; MaSP 555752-5, Jose Cor-
reia Domingos, PEBIG, cargo 02, ref . ao 2º quinq . de exercício, a partir 
de 30/7/2010 .

FÉrIAS-PrÊMIo - CoNCESSÃo - ATo Nº 400 / 2021
Concede Três Meses de Férias-Prêmio, nos termos do § 4º do art . 31, 
da CE/1989, ao servidor: Belo Horizonte - Servidora sem lotação, em 
afastamento preliminar à aposentadoria, MaSP 373464-7, Luiz Lou-
reiro Lopes, PEBIIIP, cargo 01, ref . ao 6º quinq . de exercício, a partir 
de 25/3/2020 .

FÉrIAS-PrÊMIo - CoNCESSÃo - ATo Nº 401 / 2021
Concede Três Meses de Férias-Prêmio, nos termos do § 4º do art . 31, da 
CE/1989, à servidora: Mateus Leme - Servidora sem lotação, em afas-
tamento preliminar à aposentadoria, MaSP 866087-0, Eliete vitoria de 
oliveira Diniz, PEBII-I, cargo 01, ref . ao 4º quinq . de exercício, a partir 
de 14/2/2020, para acerto funcional .

FÉrIAS-PrÊMIo - CoNCESSÃo - ATo Nº 402 / 2021
Concede Três Meses de Férias-Prêmio, nos termos do § 4º do art . 31, 
da CE/1989, ao servidor: Belo Horizonte - E .E . Maurício Murgel - 639- 
MaSP 1158386-1, Cezar Augusto Garofalo Carneiro, PEBIIB, cargo 
03, ref . ao 1º quinq . de exercício, a partir de 22/4/2018 .

FÉrIAS-PrÊMIo - CoNCESSÃo - ATo Nº 403 / 2021
Concede Três Meses de Férias-Prêmio, nos termos do § 4º do art . 31, da 
CE/1989, à servidora: Betim - E .E . Dr . renato Azeredo - 7978- MaSP 
1313673-4, Sandra Cristina da Silva Pereira, PEBIIC, cargo 02, ref . ao 
1º quinq . de exercício, a partir de 17/12/2019 .

FÉrIAS-PrÊMIo - CoNCESSÃo - ATo Nº 404 / 2021
Concede Três Meses de Férias-Prêmio, nos termos do inciso II do art . 
31, da CE/1989, ao(s ) servidor(es): Belo Horizonte -Servidor sem 
lotação em afastamento preliminar à aposentadoria, MaSP 789463-7, 
Larcides Eustaquia Sant´Ana Silva, cargo 01, PEBIP, referente ao 1º 
quinquênio de exercício, a partir de 27/08/1980, 2º quinquênio de Exer-
cício, a partir de 22/11/1985, 3º quinquênio de exercício, a partir de 
09/10/1992, 4º quinquênio de exercício, a partir de 03/08/1999 .

FÉrIAS-PrÊMIo - CoNCESSÃo - ATo Nº 405 / 2021
Concede Três Meses de Férias-Prêmio, nos termos do § 4º do art . 31, 
da CE/1989, à servidora: Contagem - E .E . Profª . Lígia Maria de Maga-
lhães - 8699- MaSP 855765-4, vanessa Aparecida de Paula, PEBIB, 
cargo 05, ref . ao 5º quinq . de exercício, a partir de 23/8/2021, data do 
aproveitamento de tempo, que poderão ser usufruidos, a criterio da 
Administração, a partir de 01/01/2022, nos termos da Lei Complemen-
tar Federal nº 173/2020 e considerando o teor dos pareceres juridicos 
de números 16 .247, de 22 de julho de 2020, e 16 .244 de 14 de julho de 
2020, aprovados pelo Advogado Geral do Estado .

FÉrIAS-PrÊMIo - CoNCESSÃo - ATo Nº 406 / 2021
Concede Três Meses de Férias-Prêmio, nos termos do § 4º do art . 31, 
da CE/1989, à servidora: Belo Horizonte - E .E . Maurício Murgel - 639- 
MaSP 1352320-4, Julia Nepomuceno Lima, PEBIB, cargo 02, ref . ao 1º 
quinq . de exercício, a partir de 27/4/2021, que poderão ser usufruidos, 
a criterio da Administração, a partir de 01/01/2022, nos termos da Lei 
Complementar Federal nº 173/2020 e considerando o teor dos pareceres 
juridicos de números 16 .247, de 22 de julho de 2020, e 16 .244 de 14 de 
julho de 2020, aprovados pelo Advogado Geral do Estado .

FÉrIAS-PrÊMIo - CoNCESSÃo - ATo Nº 407 / 2021
Concede Três Meses de Férias-Prêmio, nos termos do § 4º do art . 31, 
da CE/1989, ao servidor: Betim - E .E . Nossa Sra . do Carmo - 7927- 
MaSP 555752-5, Jose Correia domingos, PEBIG, cargo 02, ref . ao 5º 
quinq . de exercício, a partir de 9/9/2021, data do aproveitamento de 
tempo, que poderão ser usufruidos, a criterio da Administração, a partir 
de 01/01/2022, nos termos da Lei Complementar Federal nº 173/2020 
e considerando o teor dos pareceres juridicos de números 16 .247, de 
22 de julho de 2020, e 16 .244 de 14 de julho de 2020, aprovados pelo 
Advogado Geral do Estado .

FÉrIAS-PrÊMIo - CoNCESSÃo - ATo Nº 408 / 2021
Concede Três Meses de Férias-Prêmio, nos termos do § 4º do art . 31, 
da CE/1989, ao servidor: Betim - E .E . Nossa Sra . do Carmo - 7927- 
MaSP 555752-5, Jose Correia Domingos, PEBIG, cargo 02, ref . ao 3º 
quinq . de exercício, a partir de 20/9/2015, que poderão ser usufruidos, 
a criterio da Administração, a partir de 01/01/2022, nos termos da Lei 
Complementar Federal nº 173/2020 e considerando o teor dos pare-
ceres juridicos de números 16 .247, de 22 de julho de 2020, e 16 .244 
de 14 de julho de 2020, aprovados pelo Advogado Geral do Estado; 
MaSP 555752-5, Jose Correia Domingos, PEBIG, cargo 02, ref . ao 4º 
quinq . de exercício, a partir de 7/10/2020, que poderão ser usufruidos, 
a criterio da Administração, a partir de 01/01/2022, nos termos da Lei 
Complementar Federal nº 173/2020 e considerando o teor dos pareceres 
juridicos de números 16 .247, de 22 de julho de 2020, e 16 .244 de 14 de 
julho de 2020, aprovados pelo Advogado Geral do Estado .

LICENÇA À GESTANTE - ATo Nº 61 / 2021
Concede Licença à Gestante, nos termos do inciso xvIII do art . 7º da 
Cr/1988, por 120 dias, com prorrogação por mais 60 dias conforme Lei 
nº 18879 de 27/05/2010, à servidora: Betim - E .E . Sen . Teotônio vilela 
- 7951- MaSP 1130856-6, Aline Fontes Bastos ribeiro, PEBIIIF, cargo 
01, a partir de 6/8/2021 .

LICENÇA À GESTANTE - ATo Nº 62 / 2021
Concede Licença à Gestante, nos termos do inciso xvIII do art . 7º da 
Cr/1988 à servidora: Contagem - E .E . Profª Maria Coutinho - 8664- 
MaSP 960113-9, Liliane Angelica Pantuzzo Luziano, PA3, cargo 01, 
por um período de 120 dias, a partir de 17/8/1999, para regularizar a 
situação funcional da servidora .

LICENÇA À GESTANTE - ATo Nº 63 / 2021
Concede Licença à Gestante, nos termos do inciso xvIII do art . 7º da 
Cr/1988, por 120 dias, com prorrogação por mais 60 dias conforme 
Lei nº 18879 de 27/05/2010, as servidoras: Belo Horizonte - E .E . Des . 
Mário Gonçalves de Matos - 1759- MaSP 1428359-2, Laura Luiza 
Morais reis Nunes de Avelar, PEBIA, cargo 01, a partir de 21/10/2021; 
E .E . Santos Anjos - 329- MaSP 1494079-5, Maria Aparecida Soares 
Chemane, EEBIA, cargo 01, a partir de 26/10/2021 .

LICENÇA PATErNIDADE - ATo Nº 23 / 2021
CoNCEDE LICENÇA - PATErNIDADE, nos termos do Parágrafo 
único, do art .1°, da Lei Complementar nº 165 de 17/09/2021 c/c o 
inciso II do caput do art . 1º da Lei Federal nº 11 .770, de 9 de setembro 

de 2008; o § 3º do art . 39 da Cr/1988; e § 1º do art . 10 do ADCT 
da Cr/1988, por vinte dias consecutivos, ao servidor: Contagem - 
E .E .Manoel de Mattos Pinho - 8524- MaSP 1349951-2, Julio Cesar 
Calixto Antunes, PEBIA, cargo 03, a partir de 13/10/2021 .

LICENÇA PATErNIDADE - ATo Nº 24 / 2021
Concede Licença Paternidade, nos termos do inciso xIx do art . 7º, c/c o 
§ 3º do art . 39 da Cr/1988 e § 1º do art . 10 do ADCT da Cr/1988, por 
cinco dias, ao servidor: Belo Horizonte - E .E . Profº Cláudio Brandão 
- 868- MaSP 1282238-3, Leandro rodrigues da Silva, PEBIC, cargo 
03, a partir de 4/4/2020, para regularização da situação funcional do 
servidor .

oPÇÃo Por BASE DE CALCuLo DE CoNTrIBuIÇÃo PrEvI-
DENCIArIA- ATo Nº 01 / 2021 .
registra opção pela inclusão na base de cálculo de contribuição pre-
videnciária, das parcelas remuneratórias previstas no § 5º do art . 26, 
da Lei Complementar nº 64, de 25/03/2002, da servidora: Belo Hori-
zonte - E .E . Divina Providência - 1872- /SrE Metropolitana B, MaSP 
1056100-9, Mirtes Cristiane Santos xavier, FGDv, enquanto no exer-
cício do cargo em comissão, a partir de 9/11/2021 .

oPÇÃo Por BASE DE CALCuLo DE CoNTrIBuIÇÃo PrEvI-
DENCIArIA- ATo Nº 02 / 2021 .
registra opção pela inclusão na base de cálculo de contribuição pre-
videnciária, das parcelas remuneratórias previstas no § 5º do art . 26, 
da Lei Complementar nº 64, de 25/03/2002, da servidora: Belo Hori-
zonte - SrE Metropolitana B, MaSP 1321325-1, Dayse Aparecida de 
Almeida, FGDv, enquanto no exercício do cargo em comissão, a partir 
de 9/11/2021 .

rEvoGAÇÃo - ATo Nº 06 / 2021
revoga o Ato nº 118/2019, public . em 14/6/2019 de Afastamento Preli-
minar à Aposentadoria a parte ref . à servidora: Belo Horizonte - E .E . N . 
Sra . do Belo ramo - 1031- MaSP 538649-5, Jucelia Simone de Assis, 
PEBII-I, cargo 01, em razão da sustação do afastamento Prliminar à 
aposentadoria, a partir de 5/11/2021 .

10 1554616 - 1

SrE metropolitana c
LoTAÇÃo - ATo N°28/2021
LoTA, nos termos dos incisos I , do art  .75, da lei n°7109, de 13 .10 .1977, o(s) servidor (es):

Localidade Cod Escola estadual Masp Nome Cargo Adm Conteúdo Nº de aulas A contar de Motivo
Belo Horizonte 540 Professor Affonso Neves 1110930-3 Kelly Christine Gandra Gazzinelli Figueiredo PEB1A 03 Língua Portuguesa 16 18-10-2021 Nomeação por decisão judicial

11 1554864 - 1

DESIGNAÇÃo DE LoCAL DE ExErCÍCIo ATo Nº 15/2021
Designa , nos termos do Decreto . 18073 de 08/09/1976, o(s) servidor (es), devendo entrar em exercício no prazo de até 07(sete) dias a partir da data da publicação:

 PArA  MASP  NoME  CArGo  ADM  orIGEM
 Localidade  Cod Escola Estadual  Cod . Escola Estadual  Localidade

 ribeirão das Neves  342491 Dr . reynaldo Martins Marques  1006268-5 Suely de Matos Gomes  ATB2C 02  9938 José Pedro Pereira  ribeirão das Neves

11 1554865 - 1

conselho Estadual de 
Educação - cEE

Presidente: Hélvio de Avelar Teixeira

NoTA DE ESCLArECIMENTo E orIENTAÇÕES Nº 01,
DE 11 DE NovEMBro DE 2021

Dispõe sobre o retorno às atividades escolares regulares, nas unidades 
escolares que menciona, enquanto durar o estado de CALAMIDADE 
PÚBLICA, em todo o território do Estado de Minas Gerais .
o PrESIDENTE Do CoNSELHo ESTADuAL DE EDuCAÇÃo DE 
MINAS GErAIS, no uso das competências que lhe confere o art . 206 
da Constituição do Estado de Minas Gerais, e considerando a Lei nº 
14 .040, de 18 de agosto de 2020, que estabelece normas educacionais 
excepcionais a serem adotadas durante o estado de calamidade pública 
decorrente da pandemia causada pelo agente Coronavírus (CovID-19), 
alterada pela Lei nº 14 .218, de 13 de outubro de 2021, reconhecido pelo 
Decreto nº 47 .891, de 20 de março de 2020, prorrogado pelo Decreto 
nº 48 .205, de 15 de junho de 2021; a Deliberação do Comitê Extraordi-
nário CovID-19 nº 189, de 22 de outubro de 2021, que dispõe sobre a 
autorização do retorno seguro das atividades presenciais nas unidades 
de ensino que especifica, enquanto durar o estado de CALAMIDADE 
PÚBLICA em todo o território do Estado; a resolução CEE-MG nº 
479, de 1º de fevereiro de 2021, que dispõe sobre a reorganização das 
atividades escolares do Sistema Estadual de Ensino de Minas Gerais, 
devido à pandemia CovID-19, e a resolução CEE-MG nº 480, de 1º de 
fevereiro de 2021, que dispõe sobre a substituição das aulas e/ou ativi-
dades práticas de estágio obrigatório presenciais por aulas e/ou ativida-
des remotas, enquanto durar a situação de pandemia do CovID-19,
ESCLArECE E orIENTA QuE:
As atividades escolares regulares, nas unidades escolares da rede 
pública municipal, em todos os níveis e etapas, poderão ser realizadas 
de forma presencial, com retorno obrigatório dos estudantes, a partir 
de decisão do próprio município e tomando-se por base a data a ser 
estabelecida, pela própria rede, para o retorno presencial . os gestores 
escolares das escolas municipais deverão ser orientados a informar, às 
famílias, sobre a obrigatoriedade e a data de retorno do ensino presen-
cial na rede municipal .
As atividades escolares regulares nas unidades escolares da rede pri-
vada de ensino, em todos os níveis e etapas, poderão ser realizadas de 
forma presencial, com retorno obrigatório dos estudantes, a partir de 
decisão da própria rede e tomando-se por base a data a ser estabele-
cida, pela própria rede, para o retorno presencial . os gestores escolares 
das escolas da rede privada deverão ser orientados a informar, às famí-
lias, sobre a obrigatoriedade e a data de retorno do ensino presencial 
na rede privada .
As atividades escolares regulares das escolas municipais e privadas 
deverão observar o calendário escolar, os protocolos de biossegurança 
aplicáveis e as seguintes condições:
I -observar, rigorosamente, os protocolos de biossegurança e sanitá-
rio-epidemiológicos de retorno às atividades escolares presenciais da 
Secretaria de Estado de Saúde, das Deliberações do Comitê Extraor-
dinário CovID-19 vigentes e as decisões da Secretaria Municipal de 
Saúde ou do Comitê local de enfrentamento à pandemia;
II - realizar o monitoramento de risco de propagação da CovID-19, 
comunicando os casos suspeitos e confirmados às autoridades compe-
tentes; e
III - adotar medidas de contingenciamento, quando for o caso .
os protocolos das redes municipais e das redes privadas deverão espe-
cificar as hipóteses em que as atividades de ensino presencial poderão 
ser complementadas ou alternadas com atividades de ensino remoto . 
Mas não será obrigatória a frequência, nas atividades escolares presen-
ciais, do estudante comprovadamente pertencente ao grupo de risco 
para a CovID-19, sendo a carga horária obrigatória computada por 
meio de atividades não presenciais . outros casos de atendimentos não 
presenciais poderão ser autorizados pela rede municipal ou rede privada 
de ensino, de acordo com o monitoramento e com orientação para o 
pleno atendimento dos direitos dos estudantes .
o Serviço de Inspeção Escolar das Superintendências regionais de 
Ensino fará o acompanhamento das escolas privadas e das escolas 
municipais de cidades sem Sistema próprio de Ensino que decidi-
rem pelo retorno presencial . o próprio município, caso tenha Sistema 
Municipal de Ensino, fará o acompanhamento do retorno presencial nas 
escolas da sua circunscrição .

A realização das atividades escolares regulares, nas unidades muni-
cipais e privadas de ensino, deverá observar as diretrizes municipais, 
os protocolos da Secretaria de Estado de Saúde e, no que couber, as 
recomendações do Conselho Estadual de Educação . No âmbito da rede 
privada de ensino, o descumprimento das diretrizes, dos protocolos e 
das recomendações poderá ser informado, por qualquer interessado, 
à Superintendência regional de Ensino, para apuração e adoção das 
medidas cabíveis . Já no âmbito da rede municipal de ensino, o descum-
primento das diretrizes, dos protocolos e das recomendações poderá ser 
informado, por qualquer interessado, à Secretaria Municipal de Edu-
cação, para apuração e adoção das medidas cabíveis . As escolas priva-
das, localizadas em municípios com impedimento para o retorno das 
atividades presenciais, permanecem com o atendimento não presencial 
aos estudantes .
Quando, por decisão do município ou por decisão da instituição esco-
lar privada, em conformidade com o § 2º do Art . 3º da Deliberação 
do Comitê Extraordinário Covid-19 nº 189, houver a opção pela per-
manência do atendimento escolar em regimes híbridos ou em regimes 
de atividades exclusivamente não presenciais, as respectivas escolas, 
da rede municipal ou da rede privada, deverão permanecer atentas às 
determinações contidas na resolução CEE-MG nº 479/2021 e resolu-
ção CEE-MG nº 480/2021 .
As escolas estaduais de Minas Gerais devem retornar às atividades 
presenciais, com retorno obrigatório dos estudantes, conforme deter-
minado no caput do Art . 3º da Deliberação do Comitê Extraordinário 
Covid-19 nº 189 e pela resolução SEE-MG 4 .644, de 26 de outubro 
de 2021 .

Conselho Estadual de Educação de Minas Gerais, em 
Belo Horizonte, aos 11 dias de novembro de 2021 .

a) Hélvio de Avelar Teixeira – Presidente

PArECEr Nº 481/SEE/CEE - PLENárIo/2021
ProCESSo Nº 1260 .01 .0108558/2021-62

rELATor:EMErSoN LuIZ DE CASTro
AProvADo EM 27 .10 .2021

renovação do reconhecimento do Curso de Tecnologia em Segurança 
Pública -Gestão e Gerenciamento de Catástrofes ministrado pelaAcade-
mia de Bombeiros Militar - ABM, no município de Belo Horizonte .
Conclusão
Considerando o exposto eapós análise do Relatório de Verificação in 
loco, sou por que este Conselho se manifeste favoravelmente à renova-
ção do reconhecimentodoCurso de Tecnologia em Segurança Pública 
-Gestão e Gerenciamento de Catástrofes ministrado pelaAcademia de 
Bombeiros Militar - ABM, município de Belo Horizonte, pelo prazo de 
5 (cinco) anos, a contar de 03 de fevereiro de 2021, conforme estabele-
cido na resolução CEE nº 469/2019 .
É o Parecer .

Belo Horizonte, 26 de outubro de 2021 .
Emerson Luiz de Castro – relator

PArECEr Nº 482/SEE/CEE - PLENárIo/2021
ProCESSo Nº 1260 .01 .0107874/2021-03

rELATor: EMErSoN LuIZ DE CASTro
AProvADo EM 27 .10 .2021

renovação de reconhecimento do Curso de Especialização lato sensu 
em Criminologia ministrado pelaAcademia de Polícia Civil de Minas 
Gerais, no município de Belo Horizonte .
Conclusão
Considerando o exposto,esclarecemosque não há processo de avaliação 
de cursos de pós-graduação lato sensu previstos na legislação educacio-
nal e que o mesmo é requisito, apenas, para o credenciamento de Esco-
las de Governo que tenham, por objetivo, ofertar cursos desse nível .
Deve, portanto, a avaliação do referido curso, compor o processo de 
recredenciamento da Academia de Polícia Civil de Minas Gerais, 
quando de sua avaliação .
Importante ressaltar que o instrumento de avaliação das Escolas de 
Governo, no âmbito do Sistema Estadual de Ensino, deverá apresen-
tar essa unicidade .
É o Parecer .

Belo Horizonte, 26 de outubro de 2021 .
Emerson Luiz de Castro – relator

PArECEr Nº 483/SEE/CEE - PLENárIo/2021
ProCESSo Nº 1400 .01 .0022058/2021-98

rELATor: EMErSoNLuIZ DE CASTro
AProvADo EM 27 .10 .2021

recredenciamento da Academia de Bombeiros Militar - ABM, do 
município de Belo Horizonte .
Conclusão
Considerando o exposto eapós análise do Relatório de Verificação in 
loco, soupor que este Conselho responda afirmativamente ao recreden-
ciamento da Academia de Bombeiros Militar - ABM, do município de 
Belo Horizonte, pelo prazo de 5 (cinco) anos, a contar de 11 de dezem-
bro de 2017, conforme o estabelecido na resolução CEE nº 469/2019 .
É o parecer .

Belo Horizonte, 26 de outubro de 2021 .
Emerson Luiz de Castro – relator

PArECEr Nº 484/SEE/CEE - PLENárIo/2021
ProCESSo Nº 1260 .01 .0107872/2021-57

rELATor: EMErSoN LuIZ DE CASTro
AProvADo EM 27 .10 .2021

recredenciamento da Academia de Polícia Civil de Minas Gerais, do 
município de Belo Horizonte .
Conclusão
Considerando o expostoe após análise do Relatório de Verificação in 
loco, soupor que este Conselhose manifeste favoravelmente ao recre-
denciamento da Academia de Polícia Civil de Minas Gerais, pelo prazo 
de 5 (cinco) anos, a contar de 03de agosto de 2021, conforme o estabe-
lecido na resolução CEE nº 469/2019 .
É o Parecer .

Belo Horizonte, 26 de outubro de 2021 .
Emerson Luiz de Castro – relator

PArECEr Nº 486/SEE/CEE - PLENárIo/2021
ProCESSo Nº 1260 .01 .0101717/2021-81

rELATor: LuCAS FErNANDESHooGErBruGGE
AProvADo EM 28 .10 .2021

Alteração societária na entidade Colégio universo LAGrS Serviços 
Educacionais Ltda - ME, mantenedora do Colégio universo, no muni-
cípio de Bom Despacho .
Conclusão
À vista do expostoe atendidas as normas vigentes,soupor que este 
Conselho tomeconhecimento da alteração societária naentidade Colé-
gio universo LAGrS Serviços Educacionais Ltda - ME, mantenedora 
do Colégio Universo, situado na Praça Inconfidentes,85, noCentro do 
município de Bom Despacho .
À Câmara do Ensino Fundamental, para manifestação .
Belo Horizonte, 26 de outubro de 2021 .
Lucas Fernandes Hoogerbrugge - relator
Pronunciamento da Câmara do Ensino Fundamental
A Câmara do Ensino Fundamental acompanha o parecer da Câmara 
do Ensino Médio .

Belo Horizonte, 26 de outubro de 2021 .
Marize Schons – relatora

PArECEr Nº 487/SEE/CEE - PLENárIo/2021
ProCESSo Nº 1260 .01 .0074705/2021-62

rELATor: LuCAS FErNANDES HooGErBruGGE
AProvADo EM 28 .10 .2021

renovação do reconhecimento do Ensino Médio ministrado pela Escola 
Municipal Geraldo de Assis, no município de Martinho Campos .
Conclusão
observados os preceitos legais que regulamentam a espécie, sou por que 
este Conselho se manifeste favoravelmente à renovação do reconheci-
mento do Ensino Médio ministrado pela Escola Municipal Geraldo de 
Assis, situada na Praça Santa Cruz, 992, Bairro São Geraldo, no muni-
cípio de Martinho Campos,pelo prazo de 05 (cinco) anos,a contar de 
1º de janeiro de 2022, conforme Portaria CEE nº 18, de 17 de junho 
de 2021 .

Belo Horizonte, 26 de outubro de 2021 .
Lucas Fernandes Hoogerbrugge – relator

PArECEr Nº 493/SEE/CEE - PLENárIo/2021
ProCESSo Nº 1260 .01 .0097423/2021-07

rELATor: PAuLo HENrIQuE CoTTA PACHECo
AProvADo EM 28 .10 .2021

renovação do reconhecimento do Ensino Fundamental (anos iniciais)
ministrado pela Escola Municipal Porfírio Saraiva, no município de 
visconde do rio Branco .
Conclusão
À vista do exposto e considerando o atendimento às exigências 
legais,sou por que este Conselho se manifestefavoravelmenteà renova-
ção do reconhecimento do Ensino Fundamental (anos iniciais) minis-
trado pelaEscola Municipal Porfírio Saraiva, localizada na rua José 
Saraiva, s/nº, Bairro Colônia, no município de visconde do rio Branco, 
pelo prazo de 05 (cinco) anos, a contar de 1º de janeiro de 2022, con-
forme a Portaria CEE nº 18, de 17 de junho de 2021 .

Belo Horizonte, 26 de outubro de 2021 .
Paulo Henrique Cotta Pacheco – relator
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universidade do Estado de 
minas Gerais - uEmG

reitora: Profª Lavínia rosa rodrigues

 rESoLuÇÃo CoNuN/uEMG Nº 521, DE 
11 DE NovEMBro DE 2021

 Aprova edital de eleição de Diretor(a) e vice-diretor(a) para a unidade 
Acadêmica de Ituiutaba, no ano de 2021
o Conselho universitário da universidade do Estado de Minas Gerais, 
no exercício de suas atribuições estatutárias e regimentais, e conside-
rando a deliberação levada a efeito na reunião ordinária realizada em 
10 de novembro de 2021,
 rESoLvE:
Art . 1º Fica aprovado o edital de eleição contido nos anexos desta reso-
lução, para as funções de Diretor(a) e vice-diretor(a) da unidade Aca-
dêmica de Ituiutaba .
Art . 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação .

 reitoria da universidade do Estado de Minas Gerais, 
em Belo Horizonte, em 11 de novembro de 2021 .

 Lavínia rosa rodrigues
 Presidenta do Conselho universitário

ANExo I
(a que se refere o art . 1º da resolução CoNuN/

uEMG nº 521, de 11 de novembro de 2021)
 EDITAL Nº08/2021 QuE TrATA DA ELEIÇÃo PArA 

ProvIMENTo DoS CArGoS DE DIrETor(A) E vICE-
DIrETor(A) DA uNIDADE ACADÊMICA DE ITuIuTABA

o Conselho universitário da universidade do Estado de Minas Gerais, 
no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais e na forma dos arti-
gos 51 e 52 do Estatuto aprovado pelo Decreto Estadual nº 46 .352/2013 
convoca, por meio deste edital, eleição para composição de lista tríplice 
para provimento dos cargos de Diretor(a) e vice-diretor(a), com pleito 
para 2021, na unidade Acadêmica de Ituiutaba .
1 . DAS CoMISSÕES ELEITorAIS
1 .1 o processo eleitoral, respeitado o disposto no Estatuto da uEMG, 
será de responsabilidade da Comissão Eleitoral Central, designada pela 
reitora da uEMG, e da Comissão Eleitoral Local da unidade Acadê-
mica de Ituiutaba, designada pelo respectivo Diretor .
1 .1 .1 As Comissões, no exercício de suas atribuições, terão o apoio da 
Secretaria dos Conselhos Superiores, da Gerência de Tecnologia da 
Informação e Comunicação, da Assessoria de Comunicação Social e 
da Procuradoria da uEMG .
1 .2 À Comissão Eleitoral Central compete:
1 .2 .1 Cumprir e fazer cumprir o calendário eleitoral;
1 .2 .2 orientar e dar assistência à Comissão Eleitoral Local;
1 .2 .3 Publicar a lista das chapas inscritas;
1 .2 .4 Providenciar os recursos necessários à votação e à apuração;
1 .2 .5 Divulgar a lista dos votantes;
1 .2 .6 regulamentar a propaganda eleitoral;
1 .2 .7 receber os eventuais recursos interpostos e julgá-los;
1 .2 .8 Providenciar a publicação e a homologação dos resultados da 
eleição;
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1 .2 .9 resolver os casos omissos .
1 .3 A Comissão Eleitoral Local será composta, no mínimo, por três 
representantes docentes, um representante discente e um representante 
técnico-administrativo .
1 .4 À Comissão Eleitoral Local compete:
1 .4 .1 Zelar pelo pleno cumprimento das exigências do edital, das nor-
mas e dos regulamentos relativos ao processo eleitoral;
1 .4 .2 receber, registrar e homologar as inscrições das chapas;
1 .4 .3 Divulgar as chapas e encaminhá-las à Comissão Eleitoral 
Central;
1 .4 .4 Sortear a ordem dos nomes dos candidatos para apresentação na 
cédula, nos atos e nos procedimentos relativos ao processo e à cam-
panha eleitoral;
1 .4 .5 Atuar como moderadora nos debates dos candidatos com a comu-
nidade acadêmica ou indicar o responsável por fazê-lo;
1 .4 .6 Acompanhar o processo de votação e de apuração;
1 .4 .7 Dirigir os trabalhos, supervisionar a entrada de eleitores no local 
disponibilizado na unidade Acadêmica para a votação on-line e dirimir 
dúvidas relativas à votação;
1 .4 .8 Inserir no Sistema Eletrônico de Informações – SEI o bole-
tim final de apuração com base nos votos apurados pela Gerência de 
Informática;
1 .4 .9 Elaborar e inserir no Sistema Eletrônico de Informações – SEI 
a ata final do processo eleitoral, que deverá conter o número de votos 
apurados por segmento, bem como as eventuais ocorrências;
 1 .4 .10 Encaminhar ao Conselho Departamental da unidade Acadêmica 
a ata final e o boletim final de apuração da eleição;
 1 .4 .11 resolver os casos omissos junto com a Comissão Eleitoral 
Central .
2 . DA LISTA TrÍPLICE
2 .1 . A lista tríplice será composta pelos nomes integrantes das três cha-
pas que tenham obtido a maior votação no pleito eleitoral, em ordem 
decrescente do número de votos alcançados .
2 .2 o Conselho Departamental organizará a lista tríplice e a enca-
minhará, por meio do Sistema Eletrônico de Informações - SEI, à 
reitora .
2 .3 A reitora escolherá, dentre os integrantes da lista tríplice, o(a) 
Diretor(a) e o(a) vice-diretor(a) da unidade Acadêmica que por ela 
serão nomeados e empossados .
3 . DAS CANDIDATurAS
3 .1 os candidatos a Diretor(a) e vice-diretor(a) devem, obrigatoria-
mente, pertencer ao corpo docente efetivo, em cargo de Professor de 
Educação Superior de 40 horas semanais, em exercício, incluindo os 
que estiverem ocupando cargo de provimento em comissão .
4 . Do CoLÉGIo ELEITorAL
4 .1 o Colégio Eleitoral da unidade Acadêmica em pleito eleitoral será 
constituído pelos docentes efetivos e servidores técnico-administrati-
vos efetivos, em exercício na respectiva unidade Acadêmica, e estu-
dantes regularmente matriculados e frequentes, inclusive do ensino a 
distância, assim discriminados:
a) Docentes detentores de cargo efetivo a que se refere o art . 1º, I, da Lei 
Nº 15 .463/2005, em exercício na respectiva unidade Acadêmica;
b) Servidores técnico-administrativos, detentores de cargo efetivo a que 
se refere o art . 1º, II e III, da Lei Nº 15 .463/2005, em exercício na res-
pectiva unidade Acadêmica;
c) Discentes regularmente matriculados e frequentes nos cursos de gra-
duação e pós-graduação oferecidos pela unidade Acadêmica .
4 .2 Não integram o Colégio Eleitoral:
a) os docentes convocados, na forma do Decreto nº48 .109, de 30 de 
dezembro de 2020;
b) os docentes e servidores técnico-administrativos aposentados, em 
licença para tratar de interesses particulares, ou à disposição de outros 
órgãos;
c) os servidores terceirizados e os ocupantes exclusivamente de car-
gos comissionados de recrutamento amplo, que não possuam vínculo 
efetivo com a uEMG;
d) os docentes, os servidores técnico-administrativos e os estudantes 
de unidade Acadêmica distinta daquela em que se realiza o processo 
eleitoral;
e) os estudantes que obtiveram trancamento de matrícula .
4 .3 os eleitores pertencentes a mais de um segmento votarão da 
seguinte forma:
4 .3 .1 Docente que também exercer função de técnico-administrativo 
vota como docente;
4 .3 .2 Docente que também for estudante vota como docente;
4 .3 .3 Técnico-administrativo que também for estudante vota como 
técnico-administrativo;
4 .4 . os pesos dados aos votos válidos dos segmentos que integram o 
Colégio Eleitoral serão distribuídos da seguinte forma:
a) Corpo docente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,50
b) Corpo técnico-administrativo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,25
c) Corpo discente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,25
4 .5 . o número de votos da chapa será o número resultante da soma dos 
votos ponderados dos três segmentos a ela atribuídos, calculados na 
forma do item 8 .3 deste edital .
5 . DAS INSCrIÇÕES
5 .1 A Comissão Local terá um e-mail institucional para receber as 
inscrições .
5 .1 .1 recebidas as inscrições, seus respectivos documentos, bem como 
cópia do e-mail de inscrição, cabe à Comissão Local inseri-los no Sis-
tema Eletrônico de Informações (SEI) e assina-los eletronicamente para 
fins de divulgação no site da UEMG, nos termos deste edital;
5 .2 Serão aceitas inscrições de candidaturas registradas junto à Comis-
são Eleitoral Local até às 21 (vinte e uma) horas, horário de Brasília, do 
último dia do prazo fixado no calendário eleitoral;
5 .3 os candidatos aos cargos eletivos propostos neste edital estarão 
impedidos de participar das Comissões Eleitorais (Central e Local);
5 .4 No ato da inscrição da chapa, os candidatos a Diretor(a) e a vice-
diretor(a) deverão apresentar o plano de trabalho da gestão;
 5 .4 .1 . Consideram-se inscritas as chapas cujos documentos tenham o 
visto da Presidência da Comissão Eleitoral Local emitido no SEI, nos 
termos do item 5 .1 .1 .
6 . Do MATErIAL NECESSárIo À ELEIÇÃo
6 .1 A Comissão Eleitoral Central repassará à Comissão Eleitoral Local 
as instruções e arquivos necessários ao processo eleitoral, incluindo: 
relação de votantes por segmento; formulários para registro de resulta-
dos apurados e modelo de ata final da eleição.
6 .2 o sorteio do número das chapas, para apresentação no painel de 
votação, nos atos e procedimentos referentes ao processo e à campanha 
eleitoral, será realizado pela Comissão Eleitoral Local da respectiva 
unidade Acadêmica, na presença física ou virtual dos candidatos ou 
dos representantes oficialmente indicados pelos mesmos.
6 .3 A Comissão Eleitoral Local, face à modalidade remota de votação, 
divulgará com antecedência, os locais onde poderão estar disponíveis 
computadores para acesso de eleitores que necessitem dessa condição 
para a votação on line .
7 . Do ProCESSo DE voTAÇÃo
7 .1 Em função das regras de isolamento social impostas pelas auto-
ridades competentes, a bem da prevenção e contenção da pandemia 
de Covid-19, o processo de votação será on-line, por meio de sistema 
desenvolvido pela Gerência de Tecnologia da Informação e Comunica-
ção da Pró-reitoria de Planejamento, Gestão e Finanças (ProPGEF) .
7 .1 .1 Cabe à Gerência de Tecnologia da Informação e Comunicação a 
gestão do sistema de votação e a responsabilidade pela segurança de 
dados a ele remetidos;
7 .1 .2 Todos os eleitores serão cadastrados antecipadamente em sof-
tware de votação, desenvolvido pela Gerência de Tecnologia da Infor-
mação e Comunicação da uEMG, que dará suporte e atendimento no 
dia da votação .
7 .2 o eleitor exercerá o direito de voto direcionado à unidade Acadê-
mica em que é vinculado, observadas as disposições contidas no item 
4 .3 .
7 .3 A eleição dar-se-á pelo voto on-line, direto, secreto e facultativo, 
podendo ser efetuado por meio de dispositivos pessoais conectados à 
internet, tais como celular, computador, tablet, entre outros, ou ainda, 
em computadores disponíveis no local de votação na respectiva uni-
dade Acadêmica .
7 .3 .1 Cada eleitor receberá por e-mail, antes da data da votação, login 
(nome de usuário ou simplesmente usuário) e senha para acessar o pai-
nel de votação .
7 .4 No dia da votação o painel de votação será acessado via usuário e 
senha, de modo que cada segmento votará de acordo com sua categoria: 
corpo docente; corpo discente e corpo técnico-administrativo .
7 .4 .1 No painel de votação constarão o número das chapas com as res-
pectivas fotos dos concorrentes, segundo a ordem obtida em sorteio;
7 .4 .2 o eleitor votará em uma única chapa de candidatos a Diretor(a) 
e vice-diretor(a);
7 .4 .3 o comprovante de registro do voto será enviado automaticamente 
para o e-mail de cada eleitor cadastrado;
7 .4 .4 Não serão admitidos votos por procuração .
7 .5 o eleitor que se julgando com direito ao voto, não tenha seu nome 
cadastrado na lista oficial de eleitores, deverá solicitar por e-mail enca-
minhado à Comissão Local a reconsideração de sua condição de eleitor, 
até o dia 02/12 .

7.6 O horário de votação será definido pela Comissão Eleitoral Local 
de acordo com o funcionamento da unidade Acadêmica, devendo o 
mesmo ser informado à Comissão Central antes do início do período 
de campanha .
7.7 O painel de votação ficará aberto das 09 horas às 19 horas, na data 
prevista no calendário que consta no Anexo II .
8 . DA APurAÇÃo
8 .1 Encerrado o processo de votação, iniciar-se-á, imediatamente, a 
apuração dos votos pelos boletins emitidos pelo software e pelos com-
ponentes da Comissão Local, de maneira ininterrupta .
8.1.1 Cada chapa concorrente poderá ter 1(um) fiscal, previamente cre-
denciado junto à respectiva Comissão Eleitoral Local até a véspera da 
eleição .
8 .2 A apuração será registrada em boletins individualizados por seg-
mento: corpo docente, corpo técnico-administrativo e corpo discente .
8 .2 .1 Serão anulados os registros que contiverem votos para mais de 
uma chapa .
8 .3 o número de votos válidos ponderados de cada chapa será calcu-
lado de acordo com a seguinte fórmula:
TVC = [(VCE/VVE)*0,25 + (VCT/VVT)*0,25 + (VCD/
vvD)*0,50]*Tvu
Em que:
TvC = Número Total de votos válidos Ponderados da Chapa
vCE = Número de votos válidos da Chapa entre os Estudantes
vvE = Número de votos válidos entre os Estudantes
vCT = Número de votos válidos da Chapa entre os Técnicos-
Administrativos
vvT = Número de votos válidos dos Técnicos-Administrativos
vCD = Número de votos válidos da Chapa entre os Docentes
vvD = Número de votos válidos dos Docentes
TVU = Número Total de Votos Válidos da Unidade (TVU = VVE + 
VVT +VVD)

8 .4 Após o término da apuração, a Comissão Eleitoral Local elaborará 
o boletim com os resultados e ata final do processo, que serão inseridos 
no SEI, com as devidas assinaturas, e disponibilizará toda a documenta-
ção à Comissão Central e à presidência do Conselho Departamental .
8 .5 A Comissão Eleitoral Central publicará o resultado das eleições, 
contendo a ponderação dos votos válidos de cada chapa, o número 
absoluto de votos válidos, nulos, abstenções, cabendo recurso à mesma 
Comissão, no prazo previsto no Anexo II .
8 .6 A Comissão Eleitoral Central homologará os resultados das elei-
ções, após o prazo de recursos, e os encaminhará ao Conselho Departa-
mental para organização da lista tríplice, a ser enviada à reitora .
9 . DAS DISPoSIÇÕES FINAIS
9 .1 As chapas deverão priorizar uma campanha eleitoral na modalidade 
remota, por meio de redes sociais, mas poderão ter acesso à unidade 
Acadêmica para a campanha eleitoral, respeitados os protocolos sanitá-
rios vigentes e desde que haja comunicação prévia à Comissão Local, 
que informará à Direção da unidade .
 9 .1 .1 . Ficará a cargo da Comissão Local enviar por e-mail o arquivo 
digital, de responsabilidade de cada chapa concorrente, contendo a sín-
tese do plano de trabalho para os membros do colégio eleitoral;
 9 .1 .2 . o arquivo digital deverá estar em formato PDF, dentro do limite 
de 1MB;
9 .2 A Direção da unidade Acadêmica deverá facilitar o acesso dos can-
didatos e permitir a afixação de material de campanha em local pre-
viamente definido.

ANExo II
(a que se refere o art . 1º da resolução CoNuN/

uEMG nº 521, de 11 de novembro de 2021)
1 . Do CALENDárIo PrEvISTo PArA o EDITAL Nº08/2021
1 .1 . o calendário das eleições será o seguinte:

1 .1 .1 13/11/2021 Publicação do edital de eleição
1 .1 .2 16/11/2021 Início das inscrições de chapas

1 .1 .3 18/11/2021 Encerramento do prazo para inscrição de 
chapas até às 21 horas

1 .1 .4 19/11/2021 Divulgação e sorteio das chapas para 
ordem na cédula eletrônica de votação

1 .1 .5 22/11/2021 Prazo de impugnação das chapas 
divulgadas

1 .1 .6 23/11/2021 Contrarrazão de impugnação das chapas

1 .1 .7 24/11/2021 Julgamento de recursos e homologação 
das chapas pela Comissão Central

1 .1 .8 25/11/2021 Início da campanha eleitoral
1 .1 .9 05/12/2021 Encerramento da campanha eleitoral

1 .1 .10 06/12/2021 votação e apuração do resultado pela 
Comissão Eleitoral Local

1 .1 .11 07/12/2021 Publicação do resultado das eleições no 
site da uEMG

1 .1 .12 09/12/2021 Período recursal contra o resultado do 
pleito eleitoral

1 .1 .13 10/12/2021 Contrarrazão de recurso

1 .1 .14 13/12/2021 Julgamento dos recursos e homologação 
do resultado pela Comissão Central

1 .1 .15 14/12/2021 Encaminhamento da Lista Tríplice à rei-
tora pelo Conselho Departamental

1 .2 A divulgação pela Comissão Eleitoral Central dos procedimentos 
relacionados ao processo eleitoral será realizada mediante a publicação 
na página oficial da Universidade (uemg.br).

 reitoria da universidade do Estado de Minas Gerais, 
em Belo Horizonte, aos 11 de novembro de 2021 .

 Lavínia rosa rodrigues
 Presidenta do Conselho universitário
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 rESoLuÇÃo CoNuN/uEMG Nº 529 DE 
11 DE NovEMBro DE 2021 .

 Autoriza o funcionamento do curso de Bacharelado e Licenciatura em 
Educação Física da unidade Acadêmica de Passos .
o Conselho universitário da universidade do Estado de Minas Gerais, 
no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais, considerando a 
resolução CoEPE/uEMG nº 329 de 05 de novembro de 2021 que 
aprova, ad referendum, o Projeto Pedagógico do Curso de Bacharelado 
e Licenciatura em Educação Física da unidade Acadêmica de Passos 
e a deliberação do CoNuN em reunião realizada dia 10 de novem-
bro de 2021,
 rESoLvE:
Art . 1º Fica autorizado o funcionamento do curso de Bacharelado e 
Licenciatura em Educação Física da unidade Acadêmica de Passos, 
cujo Projeto Pedagógico foi aprovado pela resolução CoEPE/uEMG 
nº 329, de 05 de novembro de 2021 .
Art . 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação .

 reitoria da universidade do Estado de Minas Gerais, 
em Belo Horizonte, aos 11 de novembro de 2021

 Lavínia rosa rodrigues
 Presidenta do Conselho universitário

11 1555344 - 1

 rESoLuÇÃo CoNuN/uEMG Nº 527, DE 
11 DE NovEMBro DE 2021

 Autoriza a reformulação de Departamentos na unidade Acadêmica de 
João Monlevade - universidade do Estado de Minas Gerais – uEMG
o Conselho universitário da universidade do Estado de Minas Gerais, 
CoNuN/uEMG, no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais, 
considerando a deliberação realizada na 5º reunião ordinária, em 10 
de novembro de 2021;
 rESoLvE:
Art . 1º Fica autorizada a criação de Departamentos na unidade Aca-
dêmica de João Monlevade – uEMG, denominados Departamento de 
Ciências Exatas, Departamento de Geociências, Ciências Humanas 
e Linguagens, Departamento de Engenharia Aplicada e Tecnologias 
Ambientais .
Art . 2º Fica revogado o art . 2º da resolução CoNuN/uEMG Nº 
206/2010, no que se refere à departamentalização da unidade Acadê-
mica de João Monlevade .
Art . 3º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação .

 reitoria da universidade do Estado de Minas Gerais, 
em Belo Horizonte, aos 11 de novembro de 2021 .

 Lavínia rosa rodrigues
 Presidenta do Conselho universitário

11 1555342 - 1

 rESoLuÇÃo CoNuN/uEMG Nº 526, DE 
11 DE NovEMBro DE 2021

 Autoriza o funcionamento do curso de Bacharelado em Engenharia 
Agronômica da unidade Acadêmica de Divinópolis
o Conselho universitário da universidade do Estado de Minas Gerais, 
no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais, considerando a 
aprovação do Projeto Pedagógico do Curso de Bacharelado em Enge-
nharia Agronômica da unidade Acadêmica de Divinópolis pelo Con-
selho de Ensino, Pesquisa e Extensão - CoEPE, aos 02 de setembro 
de 2021,
 rESoLvE:
Art . 1º Fica autorizado o funcionamento do curso de Bacharelado em 
Engenharia Agronômica da unidade Acadêmica de Divinópolis, cujo 
Projeto Pedagógico foi aprovado pela resolução CoEPE/uEMG nº 
316, de 27 de setembro de 2021 .
Art . 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação .

 reitoria da universidade do Estado de Minas Gerais, 
em Belo Horizonte, aos 11 de novembro de 2021

 Lavínia rosa rodrigues
 Presidenta do Conselho universitário

11 1555341 - 1

ATo N .º 1966/2021 CoNvoCA, nos termos do artigo 1°, § 2°, artigo 
3°, inciso I do Decreto n .º 48 .109, de 30 de dezembro de 2020, c/c a 
Lei n° 15 .463 de 13 de janeiro de 2005, para a função de Professor 
de Educação Superior, Nível vI, Grau A, da unidade Acadêmica de 
Divinópolis, MAYRA CARVALHO ALBUQUERQUE, classificada no 
Edital do Processo Seletivo Simplificado nº 01/2020, vaga 75, com a 
carga horária de 20 horas aulas semanais, a contar da data da publica-
ção até 20/12/2021 .
ATo N .º 1973/2021 AuTorIZA AFASTAMENTo PArA GoZo 
DE FÉrIAS-PrÊMIo, nos termos da resolução SEPLAG nº 22, de 
25/4/2003, a servidora CELINA CoNSuELo rABELLo CAMPoS, 
Masp n .º 1142545-1, Analista universitário, Nível III, Grau B, da rei-
toria, por 1 (um) mês, referente ao 2° quinquênio de férias-prêmio, a 
partir de 19/11/2021 .
ATo N .º 1974/2021 AuTorIZA AFASTAMENTo PArA GoZo 
DE FÉrIAS-PrÊMIo, nos termos da resolução SEPLAG nº 22, de 
25/4/2003, a servidora ALCIoNE MArIA rAMoS ESQuArCIo 
, Masp n .º 0365551-1, Técnico universitário, Nível vI, Grau B, da 
Faculdade de Educação, por 6 (seis) meses, referente ao 4° e 5° quin-
quênios de férias-prêmio, a partir de 10/11/2021, para regularizar situ-
ação funcional .
ATo N .º 1975/2021 DISPENSA A PEDIDo, nos termos do artigo 4°, 
§ 4º . do Decreto n .º 48 .109, de 30 de dezembro de 2020, c/c a Lei n° 
15 .463 de 13 de janeiro de 2005, DEYBIT LINDErMAN ANICETo 
CoSTA , Masp n .º 14449789, da unidade Acadêmica de Abaeté, da 
função de Professor de Educação Superior, Nível I, Grau A, Edital 
01/2020, vaga 15, carga horária de 20 horas aula semanais, a contar 
de 08/09/2021 .

Prof .ª Lavínia rosa rodrigues
 reitora 
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 rESoLuÇÃo CoNuN/uEMG Nº 528 DE 
11 DE NovEMBro DE 2021 .

 Estabelece as normas do Programa de Bolsas de Produtividade em Pes-
quisa na universidade do Estado de Minas Gerais - uEMG .
o Conselho universitário da universidade do Estado de Minas Gerais, 
no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais, e
 CoNSIDErANDo a Lei Estadual nº 22 .929, de 12 de janeiro de 2018, 
no seu Artigo 15, que autoriza “as IEES e demais ICTs a conceder bol-
sas de ensino presencial, semipresencial e à distância, pesquisa, exten-
são e de apoio ao desenvolvimento científico, tecnológico e à inovação, 
no âmbito de projetos e programas provenientes de convênios, contra-
tos e outros instrumentos congêneres celebrados nos termos desta lei, 
para servidores públicos, professores, tutores, pesquisadores e demais 
envolvidos, inclusive estudantes, nas ações de que tratam os respecti-
vos instrumentos”, e
 CoNSIDErANDo o Decreto Estadual nº 47 .512, de 15 de outubro 
de 2018, que “dispõe sobre o credenciamento das fundações de apoio 
na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e 
Ensino Superior e sobre a concessão de bolsas de ensino pelas Institui-
ções Estaduais de Ensino Superior, Instituições Científicas, Tecnológi-
cas e de Inovação e pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de 
Minas Gerais, conforme Lei nº 22 .929, de 12 de janeiro de 2018, e dá 
outra providência”,
 rESoLvE:
Art . 1º Fica criado o Programa de Bolsas de Produtividade em Pesquisa, 
com os seguintes objetivos:
I - ampliar o empreendedorismo social, científico, artístico-cultural e a 
transferência de conhecimentos na universidade;
II - valorizar pesquisadores(as) da uEMG que possuam produção cien-
tífica, tecnológica, artístico-cultural e de inovação, de destaque, em 
suas respectivas áreas do conhecimento;
III - incentivar a ampliação da produção científica, tecnológica, artís-
tico-cultural e de inovação de qualidade entre os docentes pesquisa-
dores da uEMG;
Iv - selecionar projetos de pesquisa de excelência em diferentes áreas 
do conhecimento .
v - contribuir para o aumento da produtividade, da qualidade dos pro-
jetos de pesquisa e para a consolidação da excelência acadêmica na 
universidade .
Art . 2º As Bolsas de Produtividade em Pesquisa são destinadas aos pes-
quisadores que cumpram os seguintes requisitos:
I - ser docente da uEMG em exercício de cargo efetivo e, preferencial-
mente, integrar Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu;
II - possuir título de doutor obtido no país, ou reconhecimento quando 
obtido no exterior;
III - ter seu currículo cadastrado na Plataforma Lattes .
Iv - integrar grupo de pesquisa cadastrado no Diretório de Grupos de 
Pesquisa do CNPq e certificado pela UEMG.
Art . 3º É vedado o acúmulo da Bolsa de Produtividade em Pesquisa 
com outras bolsas de qualquer natureza .
 Parágrafo único . o(A) candidato(a) aprovado(a) para a concessão de 
Bolsa de Produtividade em Pesquisa deverá comprovar a suspensão ou 
o cancelamento de quaisquer outras bolsas que possua, no momento 
da implementação .
Art . 4º As Bolsas de Produtividade em Pesquisa serão concedidas, por 
meio de edital específico da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, 
em conformidade com esta resolução, observados os valores estabele-
cidos na tabela FAPEMIG para as bolsas de professor pesquisador .
Art . 5º Será instituído, através de Portaria a ser publicada, um Comitê 
Institucional de Avaliação de Bolsa de Produtividade, órgão assessor da 
Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação .
§ 1º A composição do Comitê Institucional de Avaliação de Bolsa de 
Produtividade, levará em conta a representação de diferentes áreas de 
conhecimento .
§ 2º o Comitê Institucional de Avaliação de Bolsa de Produtividade a 
ser nomeado pelo(a) reitor (a) poderá ser integrado, também, por ava-
liadores externos à uEMG .
Art . 6º – Compete ao Comitê Institucional de Avaliação de Bolsa de 
Produtividade:
I - assessorar a Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação na condução 
de todas as etapas do processo seletivo;
II - assessorar a análise e a aprovação dos relatórios parciais e finais das 
atividades executadas pelos bolsistas .
Art. 7º - O Edital de Seleção terá extrato publicado no Diário Oficial 
e seu inteiro teor publicado na página eletrônica da universidade do 
Estado de Minas Gerais, constando as seguintes informações:
I - número de bolsas;
II - requisitos, período, local e horário das inscrições;
III - normas que regerão a seleção;
Iv - prazo de vigência da bolsa .
Art . 8º São obrigações do bolsista contemplado com a Bolsa de Produ-
tividade em Pesquisa:
I - dedicar-se às atividades previstas na proposta de trabalho 
apresentada;
II - comunicar à Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação qualquer 
alteração relativa à proposta de trabalho;
III - atuar como consultor da uEMG e como avaliador de projetos na 
área de sua competência acadêmica;
IV – apresentar relatório parcial e final da pesquisa;
V – publicar artigo(s) científico(s) em periódico(s) qualificado(s) na 
área do conhecimento, resultante(s) do desenvolvimento da pesquisa;
vI - devolver à uEMG os recursos despendidos em seu proveito no 
caso de não cumprimento da presente resolução;

vII - ressarcir à uEMG eventuais benefícios pagos indevidamente .
Art . 9º - A bolsa poderá ser cancelada a qualquer momento caso seja 
identificado descumprimento de itens previstos nesta Resolução e no 
edital de seleção .
 Parágrafo único . o(a) pesquisador(a), cuja bolsa tenha sido cancelada 
por desempenho insatisfatório, ficará impedido(a) de participar de edi-
tal seguinte de processo seletivo .
Art . 10 - o pagamento da bolsa está condicionado à liberação de recur-
sos pelo Governo do Estado de Minas Gerais .
Art . 11 - os casos omissos nesta resolução serão resolvidos pela Pró-
reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação .
Art . 12 Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação .

 reitoria da universidade do Estado de Minas gerais, 
em Belo Horizonte, aos 11 de novembro de 2021 .

 Lavínia rosa rodrigues
 Presidenta do Conselho universitário
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 rESoLuÇÃo CoNuN/uEMG Nº 525, DE 
11 DE NovEMBro DE 2021

 Aprova a transferência de docente da universidade Estadual de Montes 
Claros para os quadros da universidade do Estado de Minas Gerais
o Conselho universitário da universidade do Estado de Minas Gerais, 
no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais, tendo em vista o 
disposto no art . 16 do Estatuto aprovado pelo Decreto nº 46 .352, de 25 
de novembro de 2013 e, considerando a deliberação ocorrida na reunião 
do CoNuN de 10 de novembro de 2021,
 rESoLvE:
Art . 1° Fica aprovada a transferência do Professor de Educação Supe-
rior Bruno Lucas Saliba de Paula, Masp . 1405261-7, lotado na univer-
sidade Estadual de Montes Claros, para os quadros da universidade 
do Estado de Minas Gerais, com fulcro no art . 97 do regimento Geral 
estabelecido pela resolução CoNuN/uEMG n° 374, de 26 de outu-
bro de 2017 .
Art . 2° Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação .

 reitoria da universidade do Estado de Minas Gerais, 
em Belo Horizonte, aos 11 de novembro de 2021 .

 Lavínia rosa rodrigues
 Presidenta do Conselho universitário
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 rESoLuÇÃo CoNuN/uEMG Nº 522, DE 
11 DE NovEMBro DE 2021

 Aprova edital de eleição de Diretor(a) e vice-diretor(a) para a unidade 
Acadêmica de Cláudio, no ano de 2021 .
o Conselho universitário da universidade do Estado de Minas Gerais, 
no exercício de suas atribuições estatutárias e regimentais, e conside-
rando a resolução CoNuN/uEMG nº 492, de 14 de maio de 2021 e 
a deliberação levada a efeito na 5ª reunião ordinária, realizada em 10 
de novembro de 2021,
 rESoLvE:
 Art . 1º Fica aprovado o edital de eleição contido nos anexos desta 
resolução, para as funções de Diretor(a) e vice-diretor(a) da unidade 
Acadêmica de Cláudio no ano de 2021 .
 Art . 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação .

 reitoria da universidade do Estado de Minas Gerais, 
em Belo Horizonte, aos 11 de novembro de 2021 .

 Lavínia rosa rodrigues
 Presidenta do Conselho universitário

 ANExo I
(a que se refere o art . 1º da resolução CoNuN/

uEMG nº 522, de 11 de novembro de 2021)
 EDITAL Nº09/2021 QuE TrATA DA ELEIÇÃo PArA 

ProvIMENTo DoS CArGoS DE DIrETor(A) E vICE-
DIrETor(A) DA uNIDADE ACADÊMICA DE CLáuDIo

o Conselho universitário da universidade do Estado de Minas Gerais, 
no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais e na forma do art . 
98 do Estatuto aprovado pelo Decreto Estadual nº 46 .352/2013, e reso-
lução CoNuN/uEMG nº492, de 14 de maio de 2021, convoca, por 
meio deste edital, eleição para composição de lista tríplice para provi-
mento dos cargos de Diretor(a) e vice-diretor(a), com pleito para 2021 
na unidade Acadêmica de Cláudio .
1 . DAS CoMISSÕES ELEITorAIS
 1 .1 o processo eleitoral, respeitado o disposto no Estatuto da uEMG, 
será de responsabilidade da Comissão Eleitoral Central, designada pela 
reitora da uEMG, e da Comissão Eleitoral Local da unidade Acadê-
mica de Cláudio, designada pela direção .
 1 .1 .1 As Comissões, no exercício de suas atribuições, terão o apoio 
da Secretaria dos Conselhos Superiores, da Gerência de Tecnologia da 
Informação e Comunicação, da Assessoria de Comunicação Social e da 
Procuradoria da uEMG .
 1 .2 À Comissão Eleitoral Central compete:
 1 .2 .1 Cumprir e fazer cumprir o calendário eleitoral;
 1 .2 .2 orientar e dar assistência à Comissão Eleitoral Local;
 1 .2 .3 Publicar a lista das chapas inscritas;
 1 .2 .4 Providenciar os recursos necessários à votação e à apuração;
 1 .2 .5 Divulgar a lista dos votantes;
 1 .2 .6 regulamentar a propaganda eleitoral;
 1 .2 .7 receber os eventuais recursos interpostos e julgá-los;
 1 .2 .8 Providenciar a publicação e a homologação dos resultados da 
eleição;
 1 .2 .9 resolver os casos omissos .
 1 .3 A Comissão Eleitoral Local será composta, no mínimo, por três 
representantes docentes, um representante discente e um representante 
técnico-administrativo .
 1 .4 À Comissão Eleitoral Local compete:
 1 .4 .1 Zelar pelo pleno cumprimento das exigências do edital, das nor-
mas e dos regulamentos relativos ao processo eleitoral;
 1 .4 .2 receber, registrar e homologar as inscrições das chapas;
 1 .4 .3 Divulgar as chapas e encaminhá-las à Comissão Eleitoral 
Central;
 1 .4 .4 Sortear a ordem dos nomes dos candidatos para apresentação na 
cédula, nos atos e nos procedimentos relativos ao processo e à cam-
panha eleitoral;
 1 .4 .5 Atuar como moderadora nos debates dos candidatos com a comu-
nidade acadêmica ou indicar o responsável por fazê-lo;
 1 .4 .6 Acompanhar o processo de votação e de apuração;
 1 .4 .7 Dirigir os trabalhos, supervisionar a entrada de eleitores no local 
disponibilizado na unidade Acadêmica para a votação on-line e dirimir 
dúvidas relativas à votação;
 1 .4 .8 Inserir no Sistema Eletrônico de Informações – SEI o bole-
tim final de apuração com base nos votos apurados pela Gerência de 
Informática;
 1 .4 .9 Elaborar e inserir no Sistema Eletrônico de Informações – SEI a 
ata final do processo eleitoral que deverá conter o número de votos apu-
rados por segmento, bem como as eventuais ocorrências;
 1.4.10 Encaminhar à Comissão Eleitoral Central a ata final e o boletim 
final de apuração da eleição;
 1 .4 .11 resolver os casos omissos junto com a Comissão Eleitoral 
Central .
2 . DA LISTA TrÍPLICE
 2 .1 . A lista tríplice será composta pelos nomes integrantes das três cha-
pas que tenham obtido a maior votação no pleito eleitoral, em ordem 
decrescente do número de votos alcançados .
 2 .2 A Comissão Eleitoral Central organizará a lista tríplice e a enca-
minhará, por meio do Sistema Eletrônico de Informações - SEI, à 
reitora .
 2 .3 A reitora escolherá, dentre os integrantes da lista tríplice, o(a) 
Diretor(a) e o(a) vice-diretor(a) da unidade Acadêmica que por ela 
serão nomeados e empossados .
3 . DAS CANDIDATurAS
 3 .1 os candidatos a Diretor(a) e vice-diretor(a) devem, obrigatoria-
mente, pertencer ao corpo docente, em exercício no cargo de Professor 
de Educação Superior, incluindo os que estiverem ocupando cargo de 
provimento em comissão .
4 . Do CoLÉGIo ELEITorAL
 4 .1 o Colégio Eleitoral da unidade Acadêmica em pleito eleitoral será 
constituído pelos docentes e servidores técnico-administrativos, em 
exercício na respectiva unidade Acadêmica, e estudantes regularmente 
matriculados e frequentes, inclusive do ensino a distância .
 4 .2 Não integram o Colégio Eleitoral:
a) os docentes e servidores técnico-administrativos aposentados, em 
licença para tratar de interesses particulares, ou à disposição de outros 
órgãos;
b) os servidores terceirizados e os ocupantes exclusivamente de car-
gos comissionados de recrutamento amplo, que não possuam vínculo 
efetivo com a uEMG;

 
Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017. 
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade, sob o número 3202111112330540127.
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