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Em cumprimento à Lei nº. 4.965/1966 (Boletim de Serviços) e nos termos da Resolução CUNI nº. 
071/1989, alterada pela Resolução CUNI nº. 824/2007, devidamente regulamentada pela Portaria 
Reitoria nº. 226/2007, a Pró-Reitoria de Administração da Universidade Federal de Ouro Preto 
torna público o presente Boletim Administrativo REGULAR. 
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Mensagem:  

 
Restaurantes Universitários prorrogam prazo de utilização dos tíquetes de papel 
 
A administração dos Restaurantes Universitários prorrogou até dia 27 de novembro de 2011 o prazo 
de utilização dos tíquetes de papel nos RUs. A medida foi necessária devido à suspensão da confecção 
de carteiras pelo Sistema de Biblioteca e Informação (SISBIN) da Universidade Federal de Ouro Preto 
(UFOP), por falta de material (fita da impressora de cartão).   
 
A previsão de chegada do material e retomada dos trabalhos é dia 10 de novembro. Em virtude disto, 
o prazo para empréstimo nas bibliotecas e dos Restaurantes Universitários sem carteira também será 
prorrogado para o dia 18 de novembro. Durante este tempo, o Setor de Carteiras somente irá tirar 
fotos para posterior confecção das carteiras e crachás.   

 
 
 
 
 

Atos do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - CEPE 
 

   RESOLUÇÃO CEPE Nº 4.564 
Aprova alteração curricular para o Curso de Administração.O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da 
Universidade Federal de Ouro Preto, considerando a delegação deste Conselho à Pró-Reitoria de Graduação, 
conforme a Resolução CEPE n.º 4.076, aprovada na reunião do dia 30 de junho de 2010,Considerando a proposta 
do Colegiado do Curso de Administração, encaminhada pelo ofício COAD/UFOP N.º 39/2011, de 27 de setembro, R 
E S O L V E:Art. 1º Alterar a carga horária e o código da disciplina Projeto de Monografia (CSA077), de 60 horas 
semestrais (2T+2P), para Projeto de Monografia (CSA078), de 30 horas semestrais (0T+2P).Art. 2º Alterar a carga 
horária da atividade curricular Trabalho de Conclusão de Curso: Monografia (ATV600) de 180 para 210 horas. Art. 3º 
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Alterar o pré-requisito da atividade curricular Estágio Curricular Obrigatório (ATV500) de 2100 horas para 1500 
horas, e o período de oferecimento do 8º período para o 6º período.Art. 4º Alterar o período de oferecimento da 
disciplina Mercado de Capitais (CSA041), do 8º período para o 7º período. Art. 5º Excluir a disciplina Projeto de 
Monografia (CSA077) e estabelecer equivalência com a disciplina Projeto de Monografia (CSA078).Art. 6º Esta 
alteração não implica em acréscimo de encargo didático e de docente.Art. 7º A matriz curricular com a alteração 
proposta é parte integrante desta Resolução.Art. 8º Esta Resolução entrará em vigor a partir do 1º semestre letivo de 
2012.Ouro Preto, em 13 de outubro de 2011.Prof. Antenor Rodrigues Barbosa Júnior, Presidente em exercício.  
 

RESOLUÇÃO CEPE Nº 4.565 
Aprova alteração curricular para o Curso de Ciência e Tecnologia de Alimentos. O Conselho de Ensino, Pesquisa e 
Extensão da Universidade Federal de Ouro Preto, considerando a delegação deste Conselho à Pró-Reitoria de 
Graduação, conforme a Resolução CEPE n.º 4.076, aprovada na reunião do dia 30 de junho de 2010,Considerando 
a proposta do Colegiado do Curso de Ciência e Tecnologia de Alimentos, encaminhada pela Proposta de Alteração 
Curricular COALI 328/2011, de 29 de setembro, R E S O L V E:Art. 1º Criar a disciplina obrigatória Ferramentas da 
Qualidade para Indústria de Alimentos (ALI230), com carga horária semestral de 30 horas (2T+0P), a ser oferecida 
no 5º período, tendo como pré-requisito a disciplina Microbiologia Geral (CBI612), com a seguinte ementa: 
“Importância da qualidade para indústria de alimentos; Programas de pré-requisitos para qualidade na indústria de 
alimentos; Análise de perigos e pontos críticos de controle; Análise de risco e a segurança de alimentos; Sistema de 
gestão da segurança de alimentos”.Art. 2º Alterar o nome das seguintes disciplinas obrigatórias: a) Processamento 
de Produtos Cárneos (ALI268) para Processamento de Produtos Cárneos e Ovos (ALI268). b)Tratamento de 
Resíduos na Indústria de Alimentos (ALI269) para Tratamento de Resíduos e Higiene na Indústria de Alimentos 
(ALI269).Art. 3º Substituir a disciplina Química Analítica (QUI326) por Química de Alimentos (ALI256), como pré-
requisito para as disciplinas obrigatórias: a)Processamento de Leite Derivados (ALI263). b) Tecnologia de Frutos 
Hortaliças (ALI264). c) Processamento de Produtos Cárneos e Ovos (ALI268). d)Tecnologia de Bebidas (ALI271). e) 
Tecnologia de Grãos, Cereais, Raízes e Turbérculos (ALI272). f)Tecnologia de Panificação, Massas, Amidos e 
Derivados (ALI273).  Parágrafo único.    Fica mantido a disciplina Princípios de Conservação de Alimentos (ALI261) 
como pré-requisito.Art. 4º Substituir o pré-requisito da disciplina obrigatória Gestão Ambiental (PRO906), de Química 
Analítica (QUI326) para 1.500 horas.Art. 5º Excluir a disciplina obrigatória Nutrição Básica (NCS261), oferecida no 5º 
período.Art. 6º A matriz curricular com a alteração proposta é parte integrante desta Resolução.Art. 7º Esta alteração 
não implica acréscimo de encargo didático e de docente.Art. 8º Esta Resolução entrará em vigor a partir do 1º 
semestre letivo de 2012.Ouro Preto, em 13 de outubro de 2011.Prof. Antenor Rodrigues Barbosa Júnior, Presidente 
em exercício. 
 

RESOLUÇÃO CEPE Nº 4.566 
Aprova alteração curricular para o Curso de Engenharia Ambiental.O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da 
Universidade Federal de Ouro Preto, considerando a delegação deste Conselho à Pró-Reitoria de Graduação, 
conforme a Resolução CEPE n.º 4.076, aprovada na reunião do dia 30 de junho de 2010,Considerando a proposta 
do Colegiado do Curso de Engenharia Ambiental, encaminhada pelo ofício CEAMB Nº 24/2011, de  26 de setembro, 
R E S O L V E:Art. 1º Criar a disciplina eletiva Ecologia Industrial e Sustentabilidade (AMB306), carga horária 
semestral de 45 horas (3T+0P), tendo com pré-requisito 1.650 horas, com a seguinte ementa: “Esta disciplina 
apresenta uma visão crítica, prática e panorâmica do campo da ecologia industrial. Tal apresentação é 
contextualizada como mais um dos desdobramentos da ética da sustentabilidade. São discutidos os conceitos de 
ecologia industrial, produção mais limpa, eco-eficiência, desenvolvimento sustentável, visão sistêmica, exergia, 
complexidade e resiliência. São, também, explicadas diversas ferramentas da área, tais como: análise de ciclo de 
vida, análise de fluxo de material/energia, rotulagem ambiental, certificação ambiental, eco-design, contabilidade 
ambiental e relatórios de sustentabilidade. Durante todo o programa, a disciplina discutirá e ilustrará estudos de caso 
e requisitos legais relacionados à ecologia industrial”.Art. 2º Criar a atividade curricular Atividade Acadêmico 
Científico-Cultural (ATV100) com carga horária semestral de 60 horas, para alunos ingressados no curso a partir do 
2º semestre letivo de 2009 (Currículo 2).Art. 3º Alterar o código da disciplina obrigatória Princípios de Biotecnologia 
(FAR101) para Princípios de Biotecnologia (AMB107), com carga horária semestral de 60 horas (2T+2P), a ser 
oferecida no 5º período, considerando a mudança da lotação da disciplina do Departamento de Farmácia para o 
Departamento de Engenharia Ambiental.Art. 4º Alterar o total de 345 para 285 horas de carga horária a ser cumprida 
em disciplinas eletivas, para alunos ingressados no curso a partir do 2º semestre letivo de 2009 (Currículo 2). Art. 5º 
Incluir a disciplina eletiva Pedologia (GEO164), tendo como pré-requisito a disciplina Ocupação e Planejamento 
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Territorial (AMB102). Art. 6º Substituir a disciplina Princípios de Biotecnologia (FAR101) por Princípios de 
Biotecnologia (AMB107) como pré-requisito para a disciplina Métodos Biológicos de Tratamento de Resíduos 
(FAR103).Art. 7º Excluir a disciplina eletiva Estrutura da Matéria (FIS212). Art. 8º Excluir e estabelecer equivalência 
das seguintes disciplinas: a)Princípios de Biotecnologia (FAR101) equivalente à disciplina Princípios de 
Biotecnologia (AMB107). b) Pedologia (GEO296) equivalente à disciplina Pedologia (GEO164).Art. 9º A matriz 
curricular com a alteração proposta é parte integrante desta Resolução. Art. 10 Esta alteração não implica acréscimo 
de encargo didático e de docente.Art. 11 Esta Resolução entrará em vigor a partir do 1º semestre letivo de 
2012.Ouro Preto, em 13 de outubro de 2011.Prof. Antenor Rodrigues Barbosa Júnior, Presidente em exercício. 
 

RESOLUÇÃO CEPE Nº 4.567 
Aprova alteração curricular para o Curso de Arquitetura e Urbanismo.O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 
da Universidade Federal de Ouro Preto, considerando a delegação deste Conselho à Pró-Reitoria de Graduação, 
conforme a Resolução CEPE nº 4.076, aprovada na reunião do dia 30 de junho de 2010,Considerando a proposta do 
Colegiado do Curso de Arquitetura e Urbanismo, encaminhada pelo Ato de ad Referendum COARQ N.º 014/2011, 
de 15 de fevereiro, R E S O L V E:Art. 1º Alterar a distribuição de aulas teóricas e práticas e o código das seguintes 
disciplinas obrigatórias: a)Plástica (ARQ121), de 30 horas semestrais (2T+0P), para Plástica (ARQ122), de 30 horas 
semestrais (1T+1P). b)Urbanismo I (ARQ140), de 60 horas semestrais (4T+0P) para Urbanismo I (ARQ145) de 60 
horas semestrais (2T+2P). c) Urbanismo II (ARQ141), de 60 horas semestrais (4T+0P) para Urbanismo II (ARQ146), 
de 60 horas semestrais (2T+2P).Art. 2º Excluir e estabelecer equivalência para as seguintes disciplinas: a)Plástica 
(ARQ121) equivalente à disciplina Plástica (ARQ122). b)Urbanismo I (ARQ140) equivalente à disciplina Urbanismo I 
(ARQ145). c) Urbanismo II (ARQ141) equivalente à disciplina Urbanismo II (ARQ146).Art. 3º A matriz curricular com 
a alteração proposta é parte integrante desta Resolução.Art. 4º Esta alteração não implica acréscimo de encargo 
didático e de docente.Art. 5º Esta Resolução entrará em vigor a partir do 1º semestre letivo de 2012.Ouro Preto, em 
13 de outubro de 2011.Prof. Antenor Rodrigues Barbosa Júnior, Presidente em exercício. 
 

RESOLUÇÃO CEPE Nº 4.568 
Aprova alteração curricular para o Curso de Engenharia de Computação. O Conselho de Ensino, Pesquisa e 
Extensão da Universidade Federal de Ouro Preto, considerando a delegação deste Conselho à Pró-Reitoria de 
Graduação, conforme a Resolução CEPE n.º 4.076, aprovada na reunião do dia 30 de junho de 2010,Considerando 
a proposta do Colegiado do Curso de Engenharia de Computação, encaminhada pelo ofício COEC Nº 003/2011, de 
26 de setembro,R E S O L V E :Art. 1º Incluir a disciplina obrigatória Equações Diferenciais (CEA010), a ser 
oferecida no 3º período, tendo como pré-requisito a disciplina Cálculo Diferencial Integral I (CEA160).Art. 2º Incluir a 
disciplina eletiva Computação Móvel (CEA736).Art. 3º Substituir a disciplina Introdução às Equações Diferenciais e 
Ordinárias (CEA302) por Equações Diferenciais (CEA010) como pré-requisito para as seguintes disciplinas: 
a)Circuitos Elétricos I (CEA552). b) Introdução à Física Quântica (CEA547). c) Modelagem e Análise de Sistemas 
Lineares (CEA551). d)Sinais e Sistemas (CEA562).Art. 4º Substituir a disciplina Introdução às Equações Diferenciais 
e Ordinárias (CEA302) por Equações Diferenciais (CEA010) como pré-requisito, mantendo-se os pré-requisitos 
existentes, para as seguintes disciplinas: a) Processamento Digital de Imagens (CEA515). b)Probabilidade e 
Processos Estocásticos para Engenharia (CEA710). c) Redes e Sistemas de Comunicações Móveis (CEA711). d) 
Tópicos Especiais em Telecomunicações (CEA712).Art. 5º Excluir a disciplina Introdução às Equações Diferenciais e 
Ordinárias (CEA302) e estabelecer equivalência com a disciplina Equações Diferenciais (CEA010). Art. 6º A matriz 
curricular com a alteração proposta é parte integrante desta Resolução.Art. 7º Esta alteração não implica acréscimo 
de encargo didático e de docente.Art. 8º  Esta Resolução entrará em vigor a partir do 1º semestre letivo de 2012. 
Ouro Preto, 13 de outubro de 2011.Prof. Antenor Rodrigues Barbosa Júnior, Presidente em exercício. 
 

RESOLUÇÃO CEPE Nº 4.571 
Aprova alteração curricular para o Curso de Comunicação Social:  Jornalismo.O Conselho de Ensino, Pesquisa e 
Extensão da Universidade Federal de Ouro Preto, considerando a delegação deste Conselho à Pró-Reitoria de 
Graduação, conforme Resolução CEPE nº 4.076, aprovada na reunião do dia 30 de junho de 2010, Considerando a 
proposta do Colegiado do Curso de Comunicação Social:  Jornalismo, encaminhada pelo ofício CCSJ/ICSA Nº. 26 
/2011, de 16 de setembro, R E S O L V E:Art. 1º Criar a disciplina eletiva Assessoria de Imprensa para Eventos 
(CSA520), com carga horária semestral de 60 horas (2T+2P), tendo como pré-requisito 510 horas, com a seguinte 
ementa: “Organização e funcionamento de uma assessoria de comunicação em diferentes instituições públicas e 
privadas. Planejamento, atendimento e execução de atividades de comunicação com foco no jornalismo 



Serviço Público Federal 

BOLETIM ADMINISTRATIVO 
 Ano 21 - Nº. 36                  04 de novembro de  2011                                          
Para informações sobre execução orçamentária, licitações, contratações, convênios, diárias e 

passagens, acesse o link “transparência pública” no site da UFOP - www.ufop.br 
Conheça melhor a Pró-reitoria de Administração: www.proad.ufop.br 

 

 

Página 4 de 30 
Publicação Oficial da Universidade Federal de Ouro Preto – Circulação Interna Eletrônica   
Setor responsável: Pró-Reitoria de Administração, Campus do Morro do Cruzeiro  
Contato: boletim@proad.ufop.br ou (31)3559-1240 – Boletins on-line: www.proad.ufop.br/cgp 

 

organizacional. O evento como ferramenta de comunicação nas organizações. Organização de eventos acadêmicos, 
públicos, empresariais”. Art. 2º Alterar os nomes das seguintes disciplinas eletivas:a) Tópicos Especiais de 
Comunicação II (CSA502) para Comunicação e Cultura Popular(CSA502) b) Tópicos Especiais de Comunicação III 
(CSA503) para Produtos e Processos Editoriais(CSA503).  c) Tópicos Especiais de Comunicação IV (CSA504) para 
Representações Sociais da Deficiência. Art. 3º Alterar o período de oferecimento das seguintes disciplinas:a) 
Documentário  (CSA281) do 5º para o 7º período. b) Telejornalismo (CSA260) do 7º para o 6º período. Art. 4º Alterar 
a carga horária da disciplina obrigatória Projeto Experimentais II (CSA291) de  250 para 310 horas.Art. 5º Alterar o 
total de 480 para 360 horas de carga horária a ser cumprida em disciplinas eletivas. Art. 6º Alterar carga horária de 
Atividade Acadêmico Científico-Culturais de 140 para 200 horas.Art. 7º Alterar o pré-requisito para as disciplinas 
eletivas de 600 para 510 horas. Art. 8º Determinar que os alunos da ingressados no curso no 1º semestre letivo de 
2009 façam a disciplina Telejornalismo (CSA260) no 1º semestre letivo de 2012. Art. 9º A matriz curricular com as 
alterações propostas é parte integrante desta  Resolução. Art.10 Esta alteração não implica acréscimo de encargo 
didático e de docente.Art. 11 Esta Resolução entrará em vigor a partir do 1º semestre letivo de 2012.Ouro Preto, 13 
em outubro de  2011.Prof. Antenor Rodrigues Barbosa Júnior, Presidente em exercício. 
 

RESOLUÇÃO CEPE Nº 4.572 
Aprova alteração curricular para o Curso de Matemática (Currículo 2).O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 
da Universidade Federal de Ouro Preto, considerando a delegação deste Conselho à Pró-Reitoria de Graduação, 
conforme a Resolução CEPE nº 4.076, aprovada na reunião do dia 30 de junho de 2010,Considerando a proposta do 
Colegiado do Curso de Matemática, encaminhada pelo ofício COMAT Nº. 22/2011, de 30 de setembro de 2011, R E 
S O L V E:MODALIDADE BACHARELADOArt. 1º Incluir a disciplina obrigatória Prática de Ensino Fundamental I 
(MTM485), a ser oferecida no 2º período.Art. 2º Alterar o período de oferecimento da disciplina Funções de uma 
Variável Complexa (MTM224) do 7º para o 5º período.MODALIDADE LICENCIATURA: Art. 3º Incluir as disciplinas 
Prática de Ensino Fundamental I (MTM485) e Prática de Ensino Fundamental II (MTM486) como pré-requisito para 
as seguintes disciplinas: a) Estágio Supervisionado e Prática de Ensino Fundamental I (MTM396).b) Estágio 
Supervisionado e Prática de Ensino Fundamental II (MTM397).Art. 4º Incluir as disciplinas Prática de Ensino Médio I 
(MTM488) e Prática de Ensino Médio II (MTM489) como pré-requisito para as seguintes disciplinas: a) Estágio 
Supervisionado e Prática de Ensino Médio I (MTM398). b) Estágio Supervisionado e Prática de Ensino Médio II 
(MTM399). Art. 5º Excluir pré-requisito das seguintes disciplinas: a) Prática de Ensino Fundamental IV (MTM495) 
para a disciplina Estágio Supervisionado e Prática no Ensino Fundamental I MTM396;b) Estágio Supervisionado e 
Prática no Ensino Fundamental I (MTM396) para a disciplina Estágio Supervisionado e Prática no Ensino 
Fundamental II (MTM397).c) Estágio Supervisionado e Prática no Ensino Fundamental I (MTM396) para a disciplina 
Estágio Supervisionado e Prática no Ensino Médio II (MTM399). Art. 6º Excluir as disciplinas eletivas Oscilações e 
Ondas (FIS213) e Introdução aos Sistemas Dinâmicos (MTM236).Art. 7º Estabelecer que para integralização do 
curso o aluno deverá cursar, além das disciplinas obrigatórias, 180 horas em disciplinas eletivas; Art. 8º Estabelecer 
que todas as disciplinas do Bacharelado, fora do tronco comum, com a exceção da disciplina MTM254 do quadro de 
eletivas, são consideradas eletivas para a Licenciatura. Art. 9º A matriz curricular com a alteração proposta é parte 
integrante desta Resolução.Art. 10 Esta alteração não implica acréscimo de encargo didático e de docente.Art. 11 
Esta Resolução entrará em vigor a partir do 1º semestre letivo de 2012.Ouro Preto, em 13 de outubro de 2011.Prof. 
Antenor Rodrigues Barbosa Júnior, Presidente em exercício. 
 

RESOLUÇÃO CEPE N.º 4.573 
Aprova alteração curricular para o Curso de Engenharia Mecânica.O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da 
Universidade Federal de Ouro Preto, considerando a delegação deste Conselho à Pró-Reitoria de Graduação, 
conforme a Resolução CEPE n.º 4.076, aprovada na reunião do dia 30 de junho de 2010,Considerando a proposta 
do Colegiado do Curso de Engenharia Mecânica, encaminhada pelo ofício CEMEC Nº 017/2011, de 29 de 
setembro,RESOLVE:Art. 1º Alterar o período de oferecimento das seguintes disciplinas: a)Estatística Aplicada 
(MTM151) do 3º para o 2º período. b) Cálculo Numérico (BCC760) do 2º para o 3º período.c) Mecânica dos Fluídos 
(CAT118) do 5º para o 4º período. d) Termodinâmica Aplicada (CAT620) do 4º para o 5º período.e) Sistemas 
Térmicos M (MEC114) do 8º para o 7º período.f) Processo de Conformação Mecânica (MEC109) do 7º para o 8º 
período.Art. 2º A matriz curricular com a alteração proposta é parte integrante desta Resolução.Art. 3º Esta alteração 
não implica acréscimo de encargo didático e de docente.Art. 4º Esta Resolução entrará em vigor a partir do 1º 
semestre letivo de 2012.Ouro Preto, 13 de outubro de 2011. Prof. Antenor Rodrigues Barbosa Júnior, Presidente em 
exercício. 
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RESOLUÇÃO CEPE Nº 4.574 

Aprova alteração curricular para o Curso de Engenharia Metalúrgica.O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da 
Universidade Federal de Ouro Preto, considerando a delegação deste Conselho à Pró-Reitoria de Graduação, 
conforme a Resolução CEPE nº 4.076, aprovada na reunião do dia 30 de junho de 2010, Considerando a proposta 
do Colegiado do Curso de Engenharia Metalúrgica, encaminhada pelo ofício CEMET Nº 011/2011, de 28 de 
setembro,  R E S O L V E:Art. 1º Incluir os pré-requisitos Físico-Quimica Metalúrgica I (MET121) e Metalurgia Geral I 
(MET147) para as disciplinas eletivas Geometalurgia (MET310) e Pelotização de Minérios de Ferro (MET311).Art. 2º 
A matriz curricular com a alteração proposta é parte integrante desta Resolução.Art. 3º Esta alteração não implica 
acréscimo de encargo didático e de docente.Art. 4º Esta Resolução entrará em vigor a partir do 1º semestre letivo de 
2012.Ouro Preto, em 13 de outubro de 2011.Prof. Antenor Rodrigues Barbosa Júnior, Presidente em exercício. 
 

RESOLUÇÃO CEPE Nº 4.575 
Aprova alteração curricular para o Curso de Engenharia de Minas.O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da 
Universidade Federal de Ouro Preto, considerando a delegação deste Conselho à Pró-Reitoria de Graduação, 
conforme a Resolução CEPE nº 4.076, aprovada na reunião do dia 30 de junho de 2010.Considerando a proposta do 
Colegiado do Curso de Engenharia de Minas, encaminhada pelo ofício CEMIN Nº 10/2011, de 30 de setembro,R E S 
O L V E :Art. 1º Incluir a disciplina eletiva Minerais e Rochas Industriais (GEO310), tendo com pré-requisito o 7º 
período.Art. 2º Excluir a disciplina eletiva Minerais e Rochas Industriais (GEO240) e estabelecer equivalência com a 
disciplina Minerais e Rochas Industriais (GEO310).Art. 3º A matriz curricular com a alteração proposta é parte 
integrante desta Resolução.Art. 4º Esta alteração não implica acréscimo de encargo didático e de docente.Art. 5º 
Esta Resolução entrará em vigor a partir do 1º semestre letivo de 2012.Ouro Preto, 13 de outubro de 2011.Prof. 
Antenor Rodrigues Barbosa Júnior, Presidente em exercício. 
 

RESOLUÇÃO CEPE Nº 4.576 
Aprova alteração curricular para o Curso de Música. O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade 
Federal de Ouro Preto, considerando a delegação deste Conselho à Pró-Reitoria de Graduação, conforme a 
Resolução CEPE nº 4.076, aprovada na reunião do dia 30 de junho de 2010,Considerando a proposta do Colegiado 
do Curso de Música, encaminhada pelo ofício COMUS Nº 002/2011, de 30 de setembro,R E S O L V E :Art. 1º Criar 
as seguintes disciplinas eletivas: a) Grupo de Percussão A (MUS462), com carga horária semestral de 60 horas 
(0T+4P), com a seguinte ementa: “Aplicar as técnicas de toque simples (paralelo e alternado) nos diversos 
instrumentos de percussão para a execução de obras para conjuntos de percussão (trios, quartetos, octetos, etc.); 
Analisar, por meio da audição e da sua execução, obras para variadas combinações instrumentais, dentro das suas 
características estilístico-interpretativas; Desenvolver um trabalho de criação musical coletiva; Executar 
musicalmente partes para Grupo de Percussão de grau de dificuldade fácil”. b) Grupo de Percussão B (MUS463), 
com carga horária semestral de 60 horas (0T+4P), tendo como pré-requisito a disciplina Grupo de Percussão A 
(MUS 462), com a seguinte ementa: “Desenvolver a audição e execução de obras para variadas combinações 
instrumentais. Aprimorar seu trabalho de interpretação musical coletiva; Executar musicalmente parte para Grupo de 
Percussão de grau de dificuldade intermediária; Desenvolver um trabalho de criação musical coletiva; Realizar 
musicalmente os estudos técnicos de caixa-clara, barrafones e percussão múltipla em obras originais ou arranjos 
para grupo de percussão”.c) Grupo de Percussão C (MUS 464), com carga horária semestral de 60 horas (0T+4P), 
tendo como pré-requisito a disciplina Grupo de Percussão B (MUS463), com a seguinte ementa: “Aprimorar e aplicar 
os diferentes estudos técnicos na interpretação musical coletiva; Reconhecer as variadas características das obras 
originais e transcrições para grupos de instrumentos de percussão; Executar musicalmente partes para Grupo de 
Percussão de grau de dificuldade médio; Aperfeiçoar o trabalho de criação musical coletiva”. d) Grupo de Percussão 
D (MUS 465), com carga horária semestral de 60 horas (0T+4P), tendo como pré-requisito a disciplina Grupo de 
Percussão C (MUS 464), com a seguinte ementa: “ Aprimorar a interpretação musical coletiva em obras originais ou 
arranjos para grupos de percussão; Reconhecer e executar obras compostas com o uso de linguagem tonal e atonal, 
diferentes tipos de grafia musical; Executar musicalmente parte para Grupo de Percussão de grau de dificuldade 
avançado”. e) Educação Musical e Contemporaneidade: Entre Mídia e Mediações (MUS 466), com carga horária 
semestral de 30 horas (0T+ 2P), com a seguinte ementa: “Problematizar a educação musical a partir do contexto 
social contemporâneo sob a perspectiva dos Estudos Culturais; Analisar o desenvolvimento tecnológico e a 
influência disso nos processos de ensinar e aprender musica; Pensar a produção musical midiática a partir do 
cotidiano das pessoas e as implicações nos processos de subjetivação e maneiras de ser/ (vi) ver”.Art. 2º A matriz 
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curricular com a alteração proposta é parte integrante desta Resolução.Art. 3º Esta alteração não implica acréscimo 
de encargo didático e de docente.Art. 4º Esta Resolução passa a vigorar a partir do 1º semestre letivo de 2012.Ouro 
Preto, em 13 de outubro de 2011.Prof. Antenor Rodrigues Barbosa Júnior, Presidente em exercício. 

 
RESOLUÇÃO CEPE Nº 4.577 

Aprova reforma curricular para o Curso de Sistemas de Informação.O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da 
Universidade Federal de Ouro Preto, considerando a delegação deste Conselho à Pró-Reitoria de Graduação, 
conforme a Resolução CEPE nº 4.076, aprovada na reunião do dia 30 de junho de 2010,Considerando a proposta do 
Colegiado do Curso de Sistemas de Informação, encaminhada pelos ofícios COSI N° 012/2011, de 06 de out ubro de 
2011.R E S O L V E:Art. 1° Incluir os pré-requisito s Gestão da Tecnologia da Informação (CEA439), Sistemas 
Operacionais (CEA437), Metodologia de Pesquisa (CEA458) e Pesquisa Operacional (CEA406) para a disciplina 
Trabalho de Conclusão de Curso I (CEA498).Art. 2º Incluir para a atividade curricular Estagio Supervisionado 
(ATV021) o pré-requisito 1.200 horas. Art. 3º Excluir os pré-requisitos Programação de Computadores II (CEA032), 
Gestão de Informação(CEA460), Redes de Computadores I (CEA459) e 1800 horas da disciplina Trabalho de 
Conclusão de Curso I (CEA498). Art. 5º Esta alteração não implica acréscimo de encargo didático e de docente. Art. 
6º Esta Resolução entrará em vigor a partir do 1º semestre letivo de 2012. Ouro Preto, em 13 de outubro de 2011. 
Prof. Antenor Rodrigues Barbosa Júnior, Presidente em exercício. 
 

RESOLUÇÃO CEPE Nº 4.578 
Aprova alteração curricular para o Curso de Direito.O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade 
Federal de Ouro Preto, considerando a delegação deste Conselho à Pró-Reitoria de Graduação, conforme a 
Resolução CEPE nº 4.076, aprovada na reunião do dia 30 de junho de 2010,Considerando a proposta do Colegiado 
do Curso de Direito, encaminhada pelo OF.DEDIR/UFOP Nº. 130/2011, de 05 de outubro de 2011, R E S O L V 
E:Art. 1º Criar as seguintes disciplinas eletivas:  a)Direito Urbanístico (DIR706), com carga horária semestral de 30 
horas (2T+0P), tendo como pré-requisito a disciplina Direito Constitucional I (DIR522), com a seguinte ementa: 
“Análise crítica do direito urbanístico, seus princípios, instrumentos e relações com as demais disciplinas jurídicas. 
Examinar os principais instrumentos da política urbana, tendo como viés a gestão participativa da cidade. Discutir os 
principais questionamentos e problemas levantados sobre a matéria, aprofundando o estudo do tema”. b)Tópicos em 
Biodireito (DIR719), com carga horária semestral de 60 horas (4T+0P), tendo como pré-requisito a disciplina Direito 
Civil – Parte Geral I (DIR511), com a seguinte ementa: “Bioética. Biodireito. Princípios. Interpretação. Direito de 
Personalidade. Relação Médico-Paciente. Responsabilidade Civil do Médico. Reprodução Humana Assistida. 
Biotecnologia. Dados Genéticos Humanos. Investigação e Manipulação Genéticas. Clonagem Humana. 
Patenteamento de Material Genético e Organismos Vivos. Transexualismo. Doação de Órgãos. Eutanásia”. c) 
Tópicos em Licitações e Contratos Administrativos (DIR728), com carga horária semestral de 30 horas (2T+0P), 
tendo como pré-requisito a disciplina Direito Constitucional I (DIR522), com a seguinte ementa: “Exame, segundo a 
técnica do caso, de situações recolhidas da prática administrativa e da jurisprudência, no direito brasileiro para 
compreender o regime jurídico da contratação pública, mediante a análise das posições do Poder Judiciário e dos 
Tribunais de Contas sobre os temas abordados. Discutir os principais questionamentos e problemas levantados 
sobre a matéria, aprofundando o estudo do tema”. d)Tópicos em Servidores Públicos (DIR729), com carga horária 
semestral de 30 horas (2T+0P), tendo como pré-requisito a disciplina Direito Constitucional I (DIR522), com a 
seguinte ementa: “Exame, segundo a técnica do caso, de situações recolhidas da prática administrativa e da 
jurisprudência, no direito brasileiro para compreender o regime jurídico da função pública no Brasil e a evolução da 
relação dos agentes públicos com a administração no contexto do Estado Democrático de Direito. Analisar as 
questões à luz da natureza jurídica da relação agente-Estado, por intermédio da jurisprudência dos tribunais 
superiores”. Art. 2º Alterar a carga horária e o código da disciplina Tópicos em Direito Administrativo (DIR718) de 
carga horária semestral de 30 horas (2T+0P) para Tópicos em Direito Administrativo (DIR730), carga horária 
semestral de 60 horas (4T+0P), com a seguinte ementa: “Exame, segundo a técnica do caso, de situações 
recolhidas da prática administrativa e da jurisprudência, no direito brasileiro”.Art. 3º Excluir a disciplina eletiva 
Tópicos em Direito Administrativo (DIR718).Art. 4º Esta alteração não implica acréscimo de encargo didático e de 
docente.Art. 5º A matriz curricular com a alteração proposta é parte integrante desta Resolução.Art. 6º Esta 
Resolução entrará em vigor a partir do 1º semestre letivo de 2012.Ouro Preto, em 13 de outubro de 2011.Prof. 
Antenor Rodrigues Barbosa Júnior, Presidente em exercício. 
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RESOLUÇÃO CEPE N.º 4.581 

Aprova alteração curricular para o Curso de Educação Física.O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da 
Universidade Federal de Ouro Preto, considerando a delegação deste Conselho à Pró-Reitoria de Graduação, 
conforme a Resolução CEPE nº 4.076, aprovada na reunião do dia 30 de junho de 2010,Considerando a proposta do 
Colegiado do Curso de Educação Física, encaminhada pelo OFÍCIO COLEF/UFOP Nº 09/2011, de 29 de setembro, 
R E S O L V E:Art. 1º Excluir a disciplina obrigatória Musculação (EFD150), oferecida no 5º período para a 
modalidade Licenciatura.Art. 2º Excluir as disciplinas eletivas seguintes: a)Culturas e Práticas Escolares: Processo 
de Escolar (EFD331), para as modalidades Bacharelado e Licenciatura. b)Biomecânica Aplicada ao Desempenho 
Humano (EFD334) para a modalidade Licenciatura.Art. 3º Esta alteração não implica acréscimo de encargo didático 
e de docente.Art. 4º A matriz curricular com a alteração proposta é parte integrante desta Resolução.Art. 5º Esta 
Resolução entrará em vigor a partir do 1º semestre letivo de 2012.Ouro Preto, em 13 de outubro de 2011. Prof. 
Antenor Rodrigues Barbosa Júnior, Presidente em exercício. 
 

RESOLUÇÃO CEPE Nº 4.582 
Aprova alteração curricular para o Curso de Letras.O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade 
Federal de Ouro Preto, considerando a delegação deste Conselho à Pró-Reitoria de Graduação, conforme a 
Resolução CEPE nº 4.076, aprovada na reunião do dia 30 de junho de 2010,Considerando a proposta do Colegiado 
do Curso de Letras, encaminhada pelo OF.COLET/ICHS Nº 010/2011, de 08 de setembro de 2011, R E S O L V 
E:Art. 1º Excluir, para o Currículo 3, a equivalência entre as disciplinas optativas  Teoria da Literatura 3 (LET878) e 
Crítica Literária (LET452).Art. 2º Esta alteração não implica acréscimo de encargo didático e de docente.Art. 3º Esta 
Resolução entrará em vigor a partir do 2º semestre letivo de 2011.Ouro Preto, em 13 de outubro de 2011.Prof. 
Antenor Rodrigues Barbosa Júnior, Presidente em exercício. 
 

RESOLUÇÃO CEPE Nº 4.583 
Resolve sobre recurso de desligamento.O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade Federal de 
Ouro Preto, em reunião extraordinária, realizada em 13 de outubro deste ano, no uso de suas atribuições 
legais,Considerando o parecer da Pró-Reitoria de Graduação que é pelo indeferimento da solicitação,R E S O L V E 
:Não dar provimento ao recurso interposto por Gustavo Henrique Maia de Almeida, requerimento nº 10.318/2011, 
contra decisão da Pró-Reitoria de Graduação, que lhe indeferiu a matrícula institucional extemporânea no Curso de 
Comunicação Social:  Jornalismo.    Ouro Preto, em 13 de outubro de 2011.Prof. Antenor Rodrigues Barbosa Júnior, 
Presidente em exercício. 
 

RESOLUÇÃO CEPE Nº 4.584 
Resolve sobre recurso de transferência.O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade Federal de 
Ouro Preto, em reunião extraordinária, realizada em 13 de outubro deste ano, no uso de suas atribuições 
legais,Considerando que existem vagas para transferência para o Curso de Ciências Econômicas para o 1º semestre 
letivo de 2012,R E S O L V E :Dar provimento ao recurso interposto por Marcelo Henrique Shinkoda Santos, 
requerimento n.º 10.317/2011, contra decisão da Pró-Reitoria de Graduação, que indeferiu o seu pedido de 
transferência do Curso de Ciências Econômicas do FEAD Centro de Gestão Empreendedora para o mesmo curso 
da UFOP, no 1º semestre letivo de 2012.  Ouro Preto, em 13 de outubro de 2011.Prof. Antenor Rodrigues Barbosa 
Júnior, Presidente em exercício. 
 

RESOLUÇÃO CEPE Nº 4.585 
Dispõe sobre o processo seletivo para  cursos presenciais de graduação da Universidade Federal de Ouro Preto 
para ingresso no primeiro semestre letivo de 2012.O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade 
Federal de Ouro Preto - UFOP, em sua reunião extraordinária, realizada em 13 de outubro de 2011, no uso de suas 
atribuições legais, considerando o Estatuto e o Regimento Geral desta Instituição e a Resolução CEPE nº 4.110, de 
23 de julho de 2010,R E S O L V E:Art. 1º A Universidade Federal de Ouro Preto utilizará o Sistema de Seleção 
Unificada – SiSU, para classificação e seleção dos candidatos aos cursos presenciais de graduação para ingresso 
no 1º semestre letivo de 2012, exceto para os cursos de Artes Cênicas e de Música.Art. 2º Os cursos, com 
respectivas indicações de grupo, turno, vagas, turmas e campi são: 
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GRUPO CURSO TURNO VAGAS  CAMPUS 

Ciência da Computação Integral 40 Morro do Cruzeiro 
Engenharia Civil Integral 36 Morro do Cruzeiro 
Eng. de Controle e Automação Noturno 36 Morro do Cruzeiro 
Engenharia de Computação Vespertino 40 João Monlevade 
Engenharia de Minas Integral 36 Morro do Cruzeiro 
Engenharia de Produção Vespertino 40 João Monlevade 
Engenharia de Produção Vespertino 36 Morro do Cruzeiro 
Engenharia Elétrica Noturno 40 João Monlevade 
Engenharia Geológica Integral 36 Morro do Cruzeiro 
Engenharia Mecânica Noturno 36 Morro do Cruzeiro 
Engenharia Metalúrgica Integral 36 Morro do Cruzeiro 
Matemática** Noturno1 40 Morro do Cruzeiro 
Física – Bacharelado Integral 15 Morro do Cruzeiro 
Física – Licenciatura Integral 15 Morro do Cruzeiro 
Química Industrial Integral 40 Morro do Cruzeiro 

GRUPO 1 

Sistemas de Informação Noturno 40 João Monlevade 
Ciência e Tecnologia dos Alimentos Noturno 35 Morro do Cruzeiro 

Educação Física Noturno 40 Morro do Cruzeiro 

Farmácia Integral 50 Centro Histórico 

Medicina Integral 40 Morro do Cruzeiro 

GRUPO 2 

Nutrição Integral 35 Morro do Cruzeiro 
Artes Cênicas* Noturno 25 Morro do Cruzeiro 
Jornalismo  Vespertino 50 Mariana II 
Direito Matutino 50 Morro do Cruzeiro 
História** Matutino 50 Mariana I 
Música* Integral 25 Morro do Cruzeiro 
Pedagogia* Noturno 40 Mariana I 
Serviço Social Noturno 50 Mariana II 

GRUPO 3 

Turismo Vespertino 35 Morro do Cruzeiro 

GRUPO 4 
Letras** Matutino 50 Mariana I 

Administração Vespertino 50 Mariana II 
Arquitetura e Urbanismo Vespertino 36 Morro do Cruzeiro GRUPO 5 
Ciências Econômicas Noturno 50 Mariana II 

* Modalidade: Licenciatura 
**Modalidade: Bacharelado e Licenciatura 

Total � 1273  

Modalidade dos demais cursos: Bacharelado 
Parte das disciplinas do curso de Matemática poderá ser ministrada no período diurno. Art. 3º  O processo seletivo 
para ingressantes aos cursos de Artes Cênicas e de Música não utiliza o SiSU e será definido em edital próprio. Art. 
4º  Poderá se inscrever somente o candidato que tiver realizado as provas do ENEM 2011. Art. 5º A inscrição será 
realizada por meio do Sistema de Seleção Unificada – SiSU, somente pela internet, no endereço eletrônico 
www.sisu.mec.gov.br. A data de inscrição será divulgada por meio de Edital do Ministério da Educação – MEC, no 
referido endereço eletrônico e na página eletrônica da UFOP (www.ufop.br), link Vestibular.Art. 6º A seleção dos 
candidatos às vagas para os cursos da UFOP disponibilizadas por meio do SiSU será efetuada exclusivamente com 
base nos resultados obtidos pelos estudantes no Exame Nacional do Ensino Médio - Enem referente ao ano de 
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2011.Art. 7º Fica mantida a Política de Ação Afirmativa para candidatos egressos de escolas públicas, conforme 
Resolução CEPE nº 3270.Art. 8º O Edital do processo seletivo de cursos presenciais de graduação fixará as demais 
normas referentes a este processo seletivo.Art. 9º A inscrição do candidato resultará na obrigatoriedade de 
cumprimento das normas fixadas nesta Resolução e no Edital do processo seletivo de cursos presenciais de 
graduação.Art. 10 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Permanente de Processos Seletivos 
(COPEPS) e/ou pela Coordenadoria de Processos Seletivos (CPS).Ouro Preto, em 13 de outubro de 2011.Prof. 
João Luiz Martins, Presidente. 
 

RESOLUÇÃO CEPE Nº 4.586 
Referenda a Provisão CEPE n.º 034/2011, que resolveu, ad referendum deste Conselho, sobre recurso de aluno 
referente à continuidade de estudos.O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade Federal de Ouro 
Preto, em reunião extraordinária, realizada em 13 de outubro deste ano, no uso de suas atribuições legais, 
considerando:que a requerente abaixo mencionada colou grau no Curso de Farmácia, em dezembro de 2010, e não 
solicitou continuidade de estudos na ocasião;que à requerente falta cursar apenas a disciplina Estágio 
Supervisionado em Indústria D para colar grau na habilitação Indústria;as manifestações favoráveis do Colegiado do 
Curso de Farmácia e do Departamento de Farmácia, R E S O L V E: Referendar a Provisão CEPE n.º 034/2011, que 
reintegrou, ad referendum deste Conselho, a requerente Ana Luisa Dala Vedova Gomes Beato ao Curso de 
Farmácia, habilitação Indústria, com a consequente matrícula em Estágio Supervisionado em Indústria D 
(FAR398).Ouro Preto, em 13 de outubro de 2011.Prof. Antenor Rodrigues Barbosa Júnior, Presidente em exercício. 
 

RESOLUÇÃO CEPE Nº 4.587 
Referenda a Provisão CEPE n.º 035/2011, que resolveu, ad referendum deste Conselho, sobre recurso referente a 
desligamento.O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade Federal de Ouro Preto, em reunião 
extraordinária, realizada em 13 de outubro deste ano, no uso de suas atribuições legais, considerando:as reuniões 
realizadas pela equipe do Núcleo de Apoio Pedagógico da Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD), com o 
Coordenador de Assistência Social da Pró-Reitoria Especial de Assuntos Comunitários e Estudantis (PRACE), com o 
Presidente do Colegiado do Curso de Engenharia de Minas (CEMIN) e com o estudante Gilberto Romano Lando 
Limbo;a declaração do médico psiquiatra Lucas Paiva Gomes, R E S O L V E:Art. 1º Referendar a Provisão CEPE 
n.º 035/2011, que deu provimento, ad referendum deste Conselho, ao recurso interposto por Gilberto Romano Lando 
Limbo, requerimento n.º 10.003/2011, contra decisão do Reitor, que determinou o seu desligamento do Curso de 
Engenharia de Minas.Art. 2º  Determinar que o Núcleo de Apoio Pedagógico da Pró-Reitoria de Graduação, a Pró-
Reitoria Especial de Assuntos Comunitários e Estudantis e o Colegiado do Curso de Engenharia de Minas 
acompanhem o referido estudante, tendo em vista a sua recuperação e sucesso acadêmico. Ouro Preto, em 13 de 
outubro de 2011.Prof. Antenor Rodrigues Barbosa Júnior, Presidente em exercício. 
 

RESOLUÇÃO CEPE Nº 4.588 
Referenda a Provisão CEPE n.º 038/2011, que resolveu, ad referendum deste Conselho, sobre o número de vagas 
residuais para reopção de curso.O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade Federal de Ouro 
Preto, em reunião extraordinária, realizada em 13 de outubro deste ano, no uso de suas atribuições 
legais,Considerando o disposto no § 1º do artigo 9º da Resolução CEPE n.º 1.744, que dispõe sobre os processos 
de matrícula na UFOP, R E S O L V E:Referendar a Provisão CEPE n.º 038/2011, que aprovou, ad referendum deste 
Conselho, o número de vagas residuais do 2º semestre de 2011 para o processo de reopção de curso para ingresso 
no 1º semestre de 2012, conforme relacionado abaixo, e tabela de cálculo em anexo que fica fazendo parte 
integrante desta Resolução. 
 

Curso Campus Turno Vagas 
Administração  Mariana (ICSA) Vespertino e Noturno 13 
Arquitetura e Urbanismo Ouro Preto Vespertino e Noturno 16 
Ciência da Computação  Ouro Preto Integral 68 
Ciência e Tecnologia de Alimentos  Ouro Preto Noturno 39 
Ciências Econômicas  Mariana (ICSA) Vespertino e Noturno 28 
Educação Física - Bacharelado Ouro Preto Noturno 17 
Educação Física - Licenciatura Ouro Preto Noturno 16 
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Engenharia de Computação João Monlevade Vespertino e Noturno 26 
Engenharia de Produção Ouro Preto Vespertino e Noturno 9 
Engenharia Elétrica  João Monlevade Vespertino e Noturno 13 
Engenharia Mecânica  Ouro Preto Vespertino e Noturno 5 
Estatística  Ouro Preto Noturno 28 
Farmácia Ouro Preto Integral 33 
Física Ouro Preto Integral 39 
Jornalismo  Mariana (ICSA) Vespertino e Noturno 34 
Matemática Ouro Preto Noturno 34 
Medicina Ouro Preto Integral 9 
Museologia Ouro Preto Noturno 6 
Música - Licenciatura Ouro Preto Diurno 5 
Nutrição Ouro Preto Integral 7 
Pedagogia Mariana (ICHS) Vespertino e Noturno 17 
Química Industrial Ouro Preto Integral 20 
Química Licenciatura Ouro Preto Noturno 43 
Serviço Social Mariana (ICSA) Vespertino e Noturno 18 
Sistemas de Informação João Monlevade Vespertino e Noturno 4 
Turismo  Ouro Preto Vespertino e Noturno 8 
Ouro Preto, em 13 de outubro de 2011.Prof. Antenor Rodrigues Barbosa Júnior, Presidente em exercício. 
 

RESOLUÇÃO CEPE Nº 4.589 
Referenda a Provisão CEPE nº 039/2011, que resolveu, ad referendum deste Conselho, sobre religamento de 
aluno.O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade Federal de Ouro Preto, em reunião 
extraordinária, realizada em 13 de outubro deste ano, no uso de suas atribuições legais, considerando:que o 
requerente foi aprovado em quatro disciplinas no primeiro período em que frequentou o curso (2010/1); que o seu 
baixo rendimento foi motivado por problemas de saúde atestado por documento de psicólogo, R E S O L V E:Art.1º 
Referendar a Provisão CEPE nº 039/2011, que reintegrou, ad referendum deste Conselho, o requerente Murilo 
Augusto dos Reis Ferreira ao Curso de Engenharia da Computação, a partir do 2º semestre deste ano.Art. 2º 
Determinar o acompanhamento psicológico do referido aluno pelo Núcleo de Assuntos Comunitários e Estudantis, 
pelo Instituto de Ciências Exatas e Aplicadas e pelo Colegiado do Curso de Engenharia da Computação, tendo em 
vista a sua recuperação e sucesso acadêmicoOuro Preto, em 13 de outubro de 2011.Prof. Antenor Rodrigues 
Barbosa Júnior, Presidente em exercício. 
 

RESOLUÇÃO CEPE Nº 4.590 
Resolve sobre recurso de desligamento.O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade Federal de 
Ouro Preto, em reunião extraordinária, realizada em 13 de outubro deste ano, no uso de suas atribuições 
legais:Considerando que falta apenas uma disciplina para a conclusão do curso do requerente,R E S O L V E :Dar 
provimento ao recurso interposto por Leandro Henrique dos Santos, requerimento n.º 10.102/2011, contra decisão 
do Reitor, que determinou o seu desligamento do Curso de História dando a esse discente mais um semestre para 
totalizar os seus créditos.Ouro Preto, em 13 de outubro de 2011.Prof. Antenor Rodrigues Barbosa Júnior, Presidente 
em exercício. 
 

RESOLUÇÃO CEPE Nº 4.591 
Resolve sobre pedido de reconsideração de decisão deste Conselho referente a jubilamento.O Conselho de Ensino, 
Pesquisa e Extensão da Universidade Federal de Ouro Preto, em reunião extraordinária, realizada em 13 de outubro 
deste ano, no uso de suas atribuições legais, considerando: Considerando que o requerente apresentou laudo 
psicológico de profissional da UFOP, que atestava seus problemas emocionais, e declaração de docente do 
Departamento de Ciência da Computação, qualificando de excelente trabalho desenvolvido pelo interessado como 
bolsista de iniciação científica no projeto SIGHabitar,   R E S O L V E :Art. 1º  Deferir o pedido de reconsideração 
encaminhado por José Francisco Vieira de Resende Neto, requerimento nº 10.331/2011, contra o disposto na 
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Resolução CEPE n.º 4.561, que não deu provimento ao seu recurso contra decisão do Reitor, que determinou o seu 
jubilamento do Curso de Engenharia CivilArt. 2º  Conceder ao interessado mais um semestre letivo, o 2º semestre 
deste ano, devendo o seu rendimento ser avaliado posteriormente, a fim de que este Conselho decida se concederá 
os três semestres necessários para a conclusão do seu curso, mediante plano de estudos do Colegiado.   Ouro 
Preto, em 13 de outubro de 2011.Prof. Antenor Rodrigues Barbosa Júnior, Presidente em exercício. 
 

RESOLUÇÃO CEPE Nº 4.592 
Resolve sobre recurso de desligamento.O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade Federal de 
Ouro Preto, em reunião extraordinária, realizada em 13 de outubro deste ano, no uso de suas atribuições 
legais:Considerando o parecer da Pró- Reitoria de Graduação,R E S O L V E : Não dar provimento ao recurso 
interposto por Wellingthon Carneiro Silva, requerimento nº 10.305/2011, contra decisão do Reitor que determinou o 
seu desligamento do Curso de Filosofia.   Ouro Preto, em 13 de outubro de 2011.Prof. Antenor Rodrigues Barbosa 
Júnior, Presidente em exercício. 
 

RESOLUÇÃO CEPE Nº 4.593 
Resolve sobre recurso de desligamento.O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade Federal de 
Ouro Preto, em reunião extraordinária, realizada em 13 de outubro deste ano, no uso de suas atribuições 
legais:Considerando o parecer da Pró-Reitoria de Graduação e do Colegiado do Curso de Estatística são contrários 
a essa solicitação,R E S O L V E :Não dar provimento ao recurso interposto por Hugo Ricardo de Oliveira, 
requerimento nº 10.017/2011, contra decisão do Reitor que determinou o seu desligamento do Curso de Estatística.   
Ouro Preto, em 13 de outubro de 2011.Prof. Antenor Rodrigues Barbosa Júnior, Presidente em exercício. 
 

RESOLUÇÃO CEPE Nº 4.594 
Resolve sobre definição do número de vagas para o curso de Física.O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da 
Universidade Federal de Ouro Preto, em reunião extraordinária, realizada em 13 de outubro deste ano, no uso de 
suas atribuições legais, considerando:que o Departamento de Física havia aprovado um projeto para a o Curso de 
Física, modalidade Licenciatura, prevendo uma entrada inicial de cinco alunos, mantendo os vinte e cinco para a 
modalidade Bacharelado,a necessidade de o DEFIS se manifestar sobre a manutenção ou não da proposta ora em 
análise,R E S O L V E :Determinar que o Departamento de Física manifeste-se sobre o número de vagas para as 
modalidades do Curso de Física aprovadas para ingresso nesta Instituição, no próximo processo seletivo, ou seja, 
no 1º semestre letivo de 2012, nas modalidades Bacharelado e Licenciatura, com quinze vagas para cada uma.Ouro 
Preto, em 13 de outubro de 2011.Prof. Antenor Rodrigues Barbosa Júnior, Presidente em exercício. 
 

RESOLUÇÃO CEPE Nº 4.595 
Aprova relatório final de Comissão de Avaliação referente a estágio probatório do servidor docente.O Conselho de 
Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade Federal de Ouro Preto, em reunião sua 309ª reunião ordinária, 
realizada em 19 de outubro de 2011, no uso de suas atribuições legais, considerando:os termos da Resolução CUNI 
n.º 732, que dispõe sobre a avaliação de desempenho em estágio probatório do servidor docente do quadro de 
pessoal da Universidade Federal de Ouro Preto;a documentação constante do processo UFOP n.º 5.300/2011,R E S 
O L V E :Aprovar a terceira avaliação do estágio probatório do Prof. Fabiano Cesar Rebuzzi Guzzo, lotado no 
Departamento de Direito.Ouro Preto, em 19 de outubro de 2011.Prof. João Luiz Martins, Presidente.  
 

RESOLUÇÃO CEPE Nº 4.596 
Aprova o credenciamento de servidor para lecionar no CEDUFOP.O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da 
Universidade Federal de Ouro Preto, em sua 309ª reunião ordinária, realizada em 19 de outubro deste ano, no uso 
de suas atribuições legais, considerando:Considerando o disposto no inciso XI, artigo 10 do Estatuto desta IFES, 
bem como a documentação constante do OFÍCIO CEDUFOP Nº 107/2011, de 23 de agosto,R E S O L V E: Aprovar 
o credenciamento do servidor Renato Lopes Moreira, graduado em Educação Física e especializado em Futebol, 
para ministrar aulas das disciplinas Educação Física e Desportos I (EFD301) e Educação Física e Desportos II 
(EFD302), pelo período de doze meses, de 17 de agosto deste ano a 16 de agosto de 2012, no Centro Desportivo 
desta IFES.Ouro Preto, em 19 de outubro de 2011. Prof. João Luiz Martins, Presidente. 
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RESOLUÇÃO CEPE Nº 4.597 
Aprova reforma curricular do Curso de História (Currículo 4).O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da 
Universidade Federal de Ouro Preto, em reunião sua 309ª reunião ordinária, realizada em 19 de outubro de 2011, no 
uso de suas atribuições legais,Considerando a proposta do Colegiado do Curso de História, R E S O L V E:Art. 1º 
Criar as seguintes disciplinas obrigatórias: A) Modalidades Bacharelado e Licenciatura 1)História do Brasil II 
(HIS134), a ser oferecida no 2º período, com carga horária semestral de 60 horas (4T+0P), com a seguinte ementa: 
“As sedições, rupturas e continuidades na crise do Império Português na América. O processo de independência 
política. A construção do Estado e da Nação no Brasil. A sociedade escravista imperial. A crise da monarquia”. 
2)História do Brasil III (HIS135), a ser oferecida no 3º período, com carga horária semestral de 60 horas (4T+0P), 
com a seguinte ementa: “Estudo da história do Brasil republicano em seus aspectos políticos, sociais, econômicos e 
culturais, através de discussão da historiografia e da análise de documentos. Crise da monarquia escravista e 
construção da ordem republicana; modernismo e nacionalismo na cultura; o debate sobre a “Revolução de 30”; o 
Estado Novo e a questão do autoritarismo; a Quarta República e a institucionalização do jogo político partidário; 
industrialização, desenvolvimentismo e políticas econômicas; trabalhismo e sindicatos; a questão racial; a questão 
agrária e as lutas sociais no campo; memória e historiografia da ditadura militar; o processo de redemocratização 
brasileiro após 1985; questões para a história do presente”. 3)História da América I (HIS136), a ser oferecida no 2º 
período, com carga horária semestral de 60 horas (4T+0P), com a seguinte ementa: “O curso tem como eixos 
centrais, para a formação das Américas espanhola e inglesa, a) a reflexão sobre a convivência e construção dos 
discursos sobre a alteridade indígena; b) a criação de um espaço de convivências, negociações e resistências, bem 
como o mapeamento da historiografia sobre o tema; c) a análise de narrativas coloniais e seus diversos autores e 
propósitos; d) a Conquista militar e a Conquista espiritual”.4) História da América II (HIS137), a ser oferecida no 3º 
período, com carga horária semestral de 60 horas (4T+0P), com a seguinte ementa: “O curso pretende a) uma 
reflexão sobre o processo histórico de formação dos Estados Nacionais na América independente; b) uma análise 
das manifestações político-culturais do discurso liberal e da busca de uma identidade nacional; c) um estudo do 
papel dos Estados Unidos ao longo dos séculos XIX e XX; d) a discussão sobre a emersão de movimentos 
revolucionários no século XX; e) uma reflexão sobre o conceito de populismo e sobre as ditaduras militares; f) um 
estudo da história recente do continente”. 5) História Contemporânea (HIS130), a ser oferecida no 2º período, com 
carga horária semestral de 60 horas (4T+0P), com a seguinte ementa: “História Social do Mundo Contemporâneo no 
período entre a Revolução Francesa (final do século XVIII) e o advento da Ordem Política Mundial Pós-Socialista 
(final do século XX); análise dos processos econômicos, sociais, políticos e culturais do Mundo Contemporâneo 
desde o advento dos Estados Nacionais até o processo de Globalização; estudo da sociedade e historiografia do 
Mundo Contemporâneo; análise das principais polêmicas e revisões historiográficas sobre o periodizações e temas 
específicos”. A) Modalidade Bacharelado1) Trabalho de Conclusão de Curso I (HIS696), a ser oferecida no 7º 
período, com carga horária semestral de 60 horas (1T+3P), com a seguinte ementa: “O objetivo da disciplina é o 
desenvolvimento de pesquisas ainda na graduação. Ao término o aluno deve entregar um projeto de pesquisa ou 
trabalho publicado”.2) Trabalho de Conclusão de Curso II (HIS697), a ser oferecida no 8º período, com carga horária 
semestral de 120 horas (2T+6P), tendo como pré-requisito a disciplina Trabalho de Conclusão de Curso I (HIS696), 
com a seguinte ementa: “O objetivo da disciplina é o desenvolvimento de pesquisas ainda na graduação. Ao término 
o aluno deve entregar um trabalho no formato de monografia a ser defendida ou passar por leitores críticos, ou 
trabalho científico balizado equivalente”. A)Para a Licenciatura:1) Ensino de História (HIS138), a ser oferecida no 4º 
período, com carga horária semestral de 105 horas (4T+3P), com a seguinte ementa: “O emprego das linguagens e 
representações no ensino de história. As concepções de memória e patrimônio no ensino de história. Elaboração de 
material didático voltado para o ensino de história”.Art. 2º Criar as seguintes disciplinas eletivas: 1) Seminário em 
História do Brasil I (HIS801), com carga horária semestral de 90 horas (4T+2P), com a seguinte ementa: “Tópico de 
História do Brasil colônia. Análise da produção historiográfica acerca de temas e questões centrais à História 
do Brasil colônia”. 2)Seminário em História do Brasil II (HIS802), com carga horária semestral de 90 horas (4T+2P), 
com a seguinte ementa: “Tópico de História do Brasil colônia. Atividades práticas/investigativas que visem o 
aprofundamento dos conhecimentos explorados nas disciplinas obrigatórias”. 3)Seminário em História do Brasil III 
(HIS803), com carga horária semestral de 90 horas (4T+2P), com a seguinte ementa: “Tópico de História do Brasil 
colônia. Análise de temas e questões centrais da historiografia sobre o período”. 4) Seminário em História do Brasil 
IV (HIS804), com carga horária semestral de 90 horas (4T+2P), com a seguinte ementa: “Estudos aprofundados da 
produção historiográfica, de temas e questões centrais à prática investigativa em Brasil Colonial”. 5)Seminário em 
História do Brasil V (HIS805), com carga horária semestral de 90 horas (4T+2P), com a seguinte ementa: “Tópico de 
História de Minas Gerais. Análise da produção historiográfica acerca de temas e questões centrais à História de 
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Minas Gerais e regional”. 6)Seminário em História do Brasil VI (HIS806), com carga horária semestral de 90 horas 
(4T+2P), com a seguinte ementa: “Tópico de História de Minas Gerais. Atividades práticas e investigativas que visem 
o aprofundamento dos conhecimentos explorados nas disciplinas obrigatórias da área” 7)Seminário em História do 
Brasil VII (HIS807), com carga horária semestral de 90 horas (4T+2P), com a seguinte ementa: “Tópico de História 
de Minas Gerais. Estudo da produção historiográfica e de práticas investigativas concernentes às temáticas de 
história regional e de Minas Gerais”. 8)Seminário em História do Brasil VIII (HIS808), com carga horária semestral de 
90 horas (4T+2P), com a seguinte ementa: “Análise da produção historiográfica acerca de temas e questões centrais 
à História de Minas Gerais e regional. Atividades práticas e investigativas que visem o aprofundamento 
dos conhecimentos explorados nas disciplinas obrigatórias”. 9) Seminário em História do Brasil IX (HIS809), com 
carga horária semestral de 90 horas (4T+2P), com a seguinte ementa: “Discussões de temas da História do Brasil 
Monárquico. Aspectos temáticos da sociedade imperial”. 10)Seminário em História do Brasil X (HIS810), com carga 
horária semestral de 90 horas (4T+2P), com a seguinte ementa: “Discussões de temas da História do Brasil 
Monárquico. Aspectos historiográficos da sociedade imperial”. 11)Seminário em História do Brasil XI (HIS811), com 
carga horária semestral de 90 horas (4T+2P), com a seguinte ementa: “Tópicos de história do Brasil Imperial. Os 
debates em torno da historiografia sobre o Brasil oitocentista”. 12)Seminário em História do Brasil XII (HIS812), com 
carga horária semestral de 90 horas (4T+2P), com a seguinte ementa: “Análise de processos gerais e/ou particulares 
que tiveram lugar durante a Primeira República (1889-1930). Historiografia sobre a Primeira República”. 
13)Seminário em História do Brasil XIII (HIS813), com carga horária semestral de 90 horas (4T+2P), com a seguinte 
ementa: “Análise de processos gerais e/ou particulares que tiveram lugar durante o período Nacional-
Desenvolvimentista (1945-1964). Historiografia sobre o período Nacional-Desenvolvimentista”. 14)Seminário em 
História do Brasil XIV (HIS814), com carga horária semestral de 90 horas (4T+2P), com a seguinte ementa: “Análise 
de processos gerais e/ou particulares que tiveram lugar durante a Ditadura Militar (1964-1985). Historiografia sobre a 
Ditadura Militar”. 15)Seminário em História do Brasil XV (HIS815), com carga horária semestral de 90 horas (4T+2P), 
com a seguinte ementa: “Análise de processos gerais e/ou particulares que tiveram lugar durante a "Nova República" 
(de 1985 aos dias atuais). Historiografia sobre a Nova República”.16) Seminário em História do Brasil XVI (HIS816), 
com carga horária semestral de 90 horas (4T+2P), com a seguinte ementa: “Estudos aprofundados em temáticas 
sobre história do tempo presente”.17) Seminário em História Antiga e Medieval I (HIS817), com carga horária 
semestral de 90 horas (4T+2P), com a seguinte ementa: “A disciplina visa ao estudo de tópico específico relativo à 
especialidade "História Antiga e Medieval". É objetivo da disciplina (cf. programa e bibliografia): o aprofundamento de 
tópicos já estudados nas disciplinas obrigatórias desta especialidade.”18) Seminário em História Antiga e Medieval II 
(HIS818), com carga horária semestral de 90 horas (4T+2P), com a seguinte ementa: “A disciplina visa ao estudo de 
tópico específico relativo à especialidade ‘História Antiga e Medieval’. É objetivo da disciplina (cf. programa e 
bibliografia): o estudo panorâmico de temas não tratados nas disciplinas obrigatórias desta especialidade”.19) 
Seminário em História Antiga e Medieval III (HIS819), com carga horária semestral de 90 horas (4T+2P), com a 
seguinte ementa: “A disciplina visa ao estudo de tópico específico relativo à especialidade ‘História Antiga e 
Medieval’. É objetivo da disciplina (cf. programa e bibliografia): estudo de caráter formativo-instrumental, com vistas a 
que o aluno se habilite ao estudo de tipos documentais específicos”.20) Seminário em História Antiga e Medieval IV 
(HIS820), com carga horária semestral de 90 horas (4T+2P), com a seguinte ementa: “A disciplina visa ao estudo de 
tópico específico relativo à especialidade ‘História Antiga e Medieval’. É objetivo da disciplina (cf. programa e 
bibliografia): estudo de documentos concernentes à pesquisa nesta especialidade”.21) Seminário em História Antiga 
e Medieval V (HIS821), com carga horária semestral de 90 horas (4T+2P), com a seguinte ementa: “A disciplina visa 
ao estudo de tópico específico relativo à especialidade ‘História Antiga e Medieval’. É objetivo da disciplina (cf. 
programa e bibliografia): estudo de materiais e procedimentos que possam ser utilizados no ensino da especialidade 
nos seus diferentes níveis”.22) Seminário em História Antiga e Medieval VI (HIS822), com carga horária semestral de 
90 horas (4T+2P), com a seguinte ementa: “A disciplina visa ao estudo de tópico específico relativo à especialidade 
‘História Antiga e Medieval’, analisando, detidamente historiografia e temáticas da área”.23) Seminário em História 
Antiga e Medieval VII (HIS823), com carga horária semestral de 90 horas (4T+2P), com a seguinte ementa: “A 
disciplina visa ao estudo de tópico específico relativo à especialidade ‘História Antiga e Medieval’. São objetivos da 
disciplina, alternativamente ou de forma combinada (cf. programa e bibliografia da disciplina): o estudo de 
documentos concernentes à pesquisa nesta especialidade, e da produção historiográfica recente sobre o tema”.24) 
Seminário em História Moderna e Contemporânea I (HIS824), com carga horária semestral de 90 horas (4T+2P), 
com a seguinte ementa: “Discussões de temas e historiografia em História Moderna e Contemporânea, visando o 
aprofundamento de tema selecionado pelo professor ministrante e constante do programa da disciplina”.25) 
Seminário em História Moderna e Contemporânea II (HIS825), com carga horária semestral de 90 horas (4T+2P), 
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com a seguinte ementa: “A disciplina visa ao estudo de tópico específico relativo à especialidade ‘História Moderna e 
Contemporânea’. É objetivo da disciplina (cf. programa e bibliografia): o estudo panorâmico de temas não tratados 
nas disciplinas obrigatórias desta especialidade”.26) Seminário em História Moderna e Contemporânea III (HIS826), 
com carga horária semestral de 90 horas (4T+2P), com a seguinte ementa: “A disciplina visa ao estudo de tópico 
específico relativo à especialidade ‘História Moderna e Contemporânea’. São objetivos da disciplina, 
alternativamente ou de forma combinada (cf. programa e bibliografia da disciplina): o estudo de documentos 
concernentes à pesquisa nesta especialidade, e da produção historiográfica recente sobre o tema”.27) Seminário em 
História Moderna e Contemporânea IV (HIS827), com carga horária semestral de 90 horas (4T+2P), com a seguinte 
ementa: “Análise da produção historiográfica acerca de temas e questões centrais à História Moderna e 
Contemporânea. Atividades práticas e investigativas que visem o aprofundamento dos conhecimentos explorados 
nas disciplinas obrigatórias”.28) Seminário em História Moderna e Contemporânea V (HIS828), com carga horária 
semestral de 90 horas (4T+2P), com a seguinte ementa: “Discussões de temas e historiografia sobre as noções de 
modernidade, contemporaneidade e história do tempo presente, visando o aprofundamento de tema selecionado 
pelo professor ministrante e constante do programa da disciplina”.29) Seminário em História da América I (HIS829), 
com carga horária semestral de 90 horas (4T+2P), com a seguinte ementa: “Discussões de temas e/ou historiografia 
sobre História das Américas, aprofundando assuntos previamente abordados nas disciplinas obrigatórias da área ou 
apresentando aspectos inéditos de forma detida e específica”.30) Seminário em História da América II (HIS830), com 
carga horária semestral de 90 horas (4T+2P), com a seguinte ementa: “Discussões de temas e/ou historiografia em 
História das Américas, com ênfase no período colonial, aprofundando assuntos previamente abordados nas 
disciplinas obrigatórias da área ou apresentando aspectos inéditos de forma detida e específica”.31) Seminário em 
História da América III (HIS831), com carga horária semestral de 90 horas (4T+2P), com a seguinte ementa: 
“Discussões de temas e/ou historiografia em História das Américas, com ênfase no período de formação das nações, 
aprofundando assuntos previamente abordados nas disciplinas obrigatórias da área ou apresentando aspectos 
inéditos de forma detida e específica”.32) Seminário em História da América IV (HIS832), com carga horária 
semestral de 90 horas (4T+2P), com a seguinte ementa: “Discussões de temas e/ou historiografia em História das 
Américas, com ênfase em história contemporânea, aprofundando assuntos previamente abordados nas disciplinas 
obrigatórias da área ou apresentando aspectos inéditos de forma detida e específica”.33) Seminário em História da 
América V (HIS833), com carga horária semestral de 90 horas (4T+2P), com a seguinte ementa: “Discussões de 
historiografia em História das Américas, com ênfase em temas sócio-culturais e de documentação, aprofundando 
assuntos previamente abordados nas disciplinas obrigatórias da área ou apresentando aspectos inéditos de forma 
detida e específica”.34) Seminário em História da Arte I (HIS834), com carga horária semestral de 90 horas (4T+2P), 
com a seguinte ementa: “Exposição e análise das diversas teorias de História da Arte, simultaneamente a uma 
reflexão sobre as diferentes manifestações artísticas produzidas no Ocidente. A disciplina prevê visitas técnicas a 
acervos, museus ou coleções”.35) Seminário em História da Arte II (HIS835), com carga horária semestral de 90 
horas (4T+2P), com a seguinte ementa: “Tópico em história da arte, envolvendo discussões sobre teoria, formação 
de acervos e/ou temas relacionados ao patrimônio histórico e artístico. A disciplina prevê visitas técnicas a acervos, 
museus ou coleções”.36) Seminário em História da Arte III (HIS836), com carga horária semestral de 90 horas 
(4T+2P), com a seguinte ementa: “A disciplina visa o estudo de tópico específico relativo às temáticas e historiografia 
de história da arte. A disciplina prevê visitas técnicas a acervos, museus ou coleções”.37) Seminário em Ensino de 
História I (HIS837), com carga horária semestral de 90 horas (4T+2P), com a seguinte ementa: “Saber histórico e 
ensino de história: o processo de construção do conhecimento; o emprego de metodologia investigativa e a prática 
de pesquisa. Trabalho por projetos e o ensino de história”.38) Seminário em Ensino de História II (HIS838), com 
carga horária semestral de 90 horas (4T+2P), com a seguinte ementa: “Relações entre saber histórico escolar, 
currículos de história e historiografia. Produção de livros didáticos e historiografia”.39) Seminário em Ensino de 
História III (HIS839), com carga horária semestral de 90 horas (4T+2P), com a seguinte ementa: “Saber histórico 
acadêmico e escolar: usos teórico-conceituais (temporalidade, historicidade, sujeito/subjetividade, narrativa/discurso, 
escrita etc.)”.40) Seminário em Ensino de História IV (HIS840), com carga horária semestral de 90 horas (4T+2P), 
com a seguinte ementa: “Saber histórico em sua relação com o patrimônio e as memórias locais. O interculturalismo 
no ensino de História”.41) Seminário em Ensino de História V (HIS841), com carga horária semestral de 90 horas 
(4T+2P), com a seguinte ementa: “Problematização das relações entre saber histórico escolar e os distintos projetos 
políticos-educacionais acerca da cidadania. Saber histórico em leituras pós-coloniais”.42) Seminário em Teoria da 
História I (HIS842), com carga horária semestral de 90 horas (4T+2P), com a seguinte ementa: “A disciplina tem por 
objetivo discutir noções, categorias e conceitos que articulam o saber historiográfico e definem modalidades variadas 
de consciência histórica”.43) Seminário em Teoria da História II (HIS843), com carga horária semestral de 90 horas 
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(4T+2P), com a seguinte ementa: “A disciplina visa à discussão de categorias e conceitos historiográficos relativos 
às teorias de história e a formação de modalidades de concepção de textos históricos”.44) Seminário em Teoria da 
História III (HIS844), com carga horária semestral de 90 horas (4T+2P), com a seguinte ementa: “A disciplina tem por 
objetivo realizar uma reflexão sobre os princípios históricos e epistemológicos que organizam a escrita da História na 
modernidade”.45) Seminário em História da Historiografia Geral I (HIS845), com carga horária semestral de 90 horas 
(4T+2P), com a seguinte ementa: “A disciplina tem por objetivo desenvolver discussões voltadas a diferentes 
configurações históricas que caracterizam modalidades variadas de produção do saber sobre o passado”.46) 
Seminário em História da Historiografia Geral II (HIS846), com carga horária semestral de 90 horas (4T+2P), com a 
seguinte ementa: “A disciplina tem por objetivo o estudo das diferentes modalidades de escrita historiográfica desde 
a antiguidade clássica até o período contemporâneo”. 47) Seminário em História da Historiografia Geral III (HIS847), 
com carga horária semestral de 90 horas (4T+2P), com a seguinte ementa: “A disciplina tem por objetivo o estudo 
monográfico de autores, obras ou períodos concernentes ao saber histórico ocidental”.48) Seminário em História da 
Historiografia Brasileira I (HIS848), com carga horária semestral de 90 horas (4T+2P), com a seguinte ementa: “O 
objetivo da disciplina é abordar, sob múltiplos enfoques, as formas de constituição do saber histórico no Brasil”.49) 
Seminário em História da Historiografia Brasileira II (HIS849), com carga horária semestral de 90 horas (4T+2P), 
com a seguinte ementa: “O objetivo da disciplina é discutir os condicionantes sociais e os princípios epistemológicos 
que organizam a escrita da história no Brasil”. 50) Seminário em História da Historiografia Brasileira III (HIS850), com 
carga horária semestral de 90 horas (4T+2P), com a seguinte ementa: “O objetivo da disciplina é o estudo das 
diferentes modalidades de escrita historiográfica que tomaram forma no Brasil em diversos contextos históricos.”.51) 
Seminário em História da Historiografia Brasileira IV (HIS851), com carga horária semestral de 90 horas (4T+2P), 
com a seguinte ementa: “O objetivo da disciplina é o estudo monográfico de autores, obras ou períodos 
concernentes à história da historiografia brasileira”.52) Seminário em Antropologia I (HIS852), com carga horária 
semestral de 90 horas (4T+2P), com a seguinte ementa: “A antropologia como reconstrução teórica da realidade 
social. A sociedade como sistema de significação. A cultura como ordenação material e representação simbólica. O 
encontro etnográfico e o diálogo teórico-prático. A pesquisa etnográfica: inserção, observação, participação, registro 
e relato”.53) Seminário em Antropologia II (HIS853), com carga horária semestral de 90 horas (4T+2P), com a 
seguinte ementa: “As utilizações da História pelos antropólogos e as utilizações da Antropologia por historiadores. 
Debates teórico-metodológicos relativos às utilizações dos seguintes conceitos antropológicos fundamentais: cultura, 
dinâmica cultural, circularidade, estrutura, acontecimento, diacronia, sincronia, mentalidades, longa duração, 
permanência e conflito. A etnografia como técnica de pesquisa antropológica e sua utilização na pesquisa 
histórica”.54) Seminário em Sociologia I (HIS854), com carga horária semestral de 90 horas (4T+2P), com a seguinte 
ementa: “Analisar de obras selecionadas de autores modernos, atentando para a discussão empreendida no campo 
da política (ação política, representação, democracia, governabilidade)”.55) Seminário em Sociologia II (HIS855), 
com carga horária semestral de 90 horas (4T+2P), com a seguinte ementa: “Análise de obras selecionadas de 
contemporâneos, objetivando investigar a relação entre moral e política, particularmente a preocupação dos autores 
em compreender o nível de interrelação entre o comportamento individual e o complexo institucional que induz a um 
comportamento social moralmente aceitável”.56) Seminário em Sociologia III (HIS856), com carga horária semestral 
de 90 horas (2T+4P), com a seguinte ementa: “Este curso tem como objetivo introduzir o aluno na metodologia de 
estudos aplicados na área das ciências sociais. Neste sentido, serão discutidas noções básicas de estatística, a 
formulação de amostras, a elaboração de questionários, a pesquisa de campo e a interpretação de dados”.57) 
Seminário em Sociologia IV (HIS857), com carga horária semestral de 90 horas (4T+2P), com a seguinte ementa: 
“Este curso objetiva instrumentalizar o aluno para a análise de dados gerados por metodologia quantitativa. O 
programa enfatizará a estruturação de uma base de dados, a classificação das variáveis, noções básicas de 
interpretação e testes estatísticos”.58) Leituras Dirigidas I (HIS858), com carga horária semestral de 30 horas 
(1T+1P), com a seguinte ementa: “A disciplina propicia ao aluno o acesso a um conjunto de textos que o coloca em 
contato com diferentes abordagens a respeito de uma questão geradora, ou a um conjunto de fontes que possibilite 
o estudo de um problema, ou ainda uma combinação destes dois elementos. A bibliografia contempla tanto as 
contribuições mais recentes quanto aquelas que lançaram as bases dos debates relativos à questão geradora ou 
problema de pesquisa. A disciplina visa ainda a estimular os alunos à produção de textos como parte necessária da 
formação profissional dos graduandos. Assim, como resultado da disciplina, o aluno deverá produzir um texto que 
sintetize sua compreensão do conjunto de textos e/ou fontes estudados”.59) Leituras Dirigidas II (HIS859), com 
carga horária semestral de 30 horas (1T+1P), com a seguinte ementa: “A disciplina centra-se em discussões 
bibliográficas, na análise de documentos e no levantamento de hipóteses de pesquisa. Seu recorte abrange desde 
textos clássicos até produções recentes, objetivando mapear os principais debates em torno de determinados temas 
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ou questões. A partir destes subsídios, almeja-se que os alunos se insiram criticamente em debates historiográficos 
e que desenvolvam suas reflexões em textos.”60) Leituras Dirigidas III (HIS860), com carga horária semestral de 30 
horas (1T+1P), com a seguinte ementa: “Esta disciplina volta-se para o debate de questões nodais referentes a 
determinados temas da historiografia. Por meio de discussões bibliográficas e de análises documentais, pretende-se 
suscitar a investigação de hipóteses de pesquisa, bem como a confecção de textos entre os alunos. Dessa forma, 
objetiva-se solidificar a formação destes últimos como pesquisadores e docentes, estimulando-os a elaborar e 
desenvolver reflexões em torno de eixos temáticos selecionados.”61) Leituras Dirigidas IV (HIS861), com carga 
horária semestral de 30 horas (1T+1P), com a seguinte ementa: “Através de críticas bibliográficas, leitura e 
interpretação de documentos, esta disciplina pretende desdobrar questões e hipóteses a partir de um eixo temático. 
Os alunos tomarão contato com uma perspectiva crítica sobre as principais correntes interpretativas de 
determinados temas historiográficos, para que possam desenvolver suas próprias investigações em textos. Tendo 
em conta o aperfeiçoamento da formação dos mesmos, espera-se que tenham a oportunidade de fundamentar suas 
indagações com bibliografia específica ou fontes.”62) Leituras Dirigidas V (HIS862), com carga horária semestral de 
30 horas (1T+1P), com a seguinte ementa: “Os estudos desta disciplina convergem para a elaboração de problemas 
e hipóteses de pesquisa ao redor de um tema da historiografia. Partindo de estudos clássicos e de trabalhos mais 
recentes, bem como da leitura e da interpretação de documentos, pretende-se que os alunos possam identificar 
lacunas ou contradições em bibliografia específica, desenvolvendo suas reflexões a partir dessas questões.”63) 
Leituras Dirigidas VI (HIS863), com carga horária semestral de 30 horas (1T+1P), com a seguinte ementa: 
“Circunscrevendo um eixo temático, esta disciplina abordará a historiografia com uma perspectiva crítica. A partir 
disso, visa-se a elaborar, juntamente com os alunos, hipóteses de pesquisa e estudos que possam ser desdobrados. 
Para tanto, serão privilegiadas análises de documentos e a produção de textos como forma de estimular e 
desenvolver a formação dos estudantes.”64) Leituras Dirigidas VII (HIS864), com carga horária semestral de 30 
horas (1T+1P), com a seguinte ementa: “Nesta disciplina, através da análise de documentos e da crítica à 
historiografia referente a determinado tema, serão delineadas hipóteses de pesquisa e métodos de investigação. 
Com isso, espera-se que os alunos possam desenvolver textos ou trabalhos monográficos em que aprofundem os 
problemas levantados durante o curso. Trata-se de fornecer subsídios para que eles formulem autonomamente seus 
questionamentos em eventuais atividades de pesquisa ou docência no futuro.”65) Leituras Dirigidas VIII (HIS865), 
com carga horária semestral de 30 horas (1T+1P), com a seguinte ementa: “O curso fornece aos alunos o acesso a 
um conjunto de textos que os coloca em contato com diferentes abordagens a respeito de uma questão que os 
articula, ou um conjunto de fontes que se volta para o estudo de um problema, ou uma combinação desses dois 
elementos. A bibliografia inclui tanto as contribuições mais recentes como aqueles textos que lançaram as bases 
para gerar discussões sobre a questão ou problema de pesquisa. O curso também visa incentivar os alunos a 
produzir textos como uma parte necessária de sua formação profissional. Assim, como resultado da disciplina, o 
aluno deverá produzir um texto que resuma a sua compreensão de textos e / ou fontes estudadas”.66) Leituras 
Dirigidas IX (HIS866), com carga horária semestral de 30 horas (1T+1P), com a seguinte ementa: “A disciplina visa a 
dar acesso ao aluno a um conjunto de leituras articuladas em torno de um tema monográfico. A bibliografia inclui 
textos publicados ao longo de um escopo temporal que permita uma percepção da construção de tendências de 
análise do problema enfocado. É propósito da disciplina estimular os alunos à produção de textos com base nas 
leituras feitas.”67) Leituras Dirigidas X (HIS867), com carga horária semestral de 30 horas (1T+1P), com a seguinte 
ementa: “A disciplina visa a colocar o aluno em contato com fontes textuais e com parcela expressiva da fortuna 
crítica concernente àquela(s) fonte(s). O propósito da disciplina é, também, estimular os alunos a produzir textos 
como resultado de sua reflexão. Deste modo, como resultado da disciplina, o aluno deverá escrever um texto que 
sintetize uma análise da(s) fonte(s)”.68) Leituras Dirigidas XI (HIS868), com carga horária semestral de 30 horas 
(1T+1P), com a seguinte ementa: “A disciplina pretende dar ao aluno a possibilidade de estudar um conjunto de 
elementos da cultura material e textos que auxiliem na interpretação destes documentos. O propósito da disciplina é, 
também, estimular os alunos a produzir textos como resultado de sua reflexão. Deste modo, como resultado da 
disciplina, o aluno deverá escrever um texto que sintetize uma análise da(s) fonte(s)”.69) Leituras Dirigidas XII 
(HIS869), com carga horária semestral de 30 horas (1T+1P), com a seguinte ementa: “A disciplina se volta ao estudo 
de um conjunto de inscrições selecionadas e textos que auxiliem na interpretação desta documentação. O propósito 
da disciplina é, também, estimular os alunos a produzir textos como resultado de sua reflexão. Deste modo, como 
resultado da disciplina, o aluno deverá escrever um texto que sintetize uma análise da(s) fonte(s)”.70) Leituras 
Dirigidas XIII (HIS870), com carga horária semestral de 30 horas (1T+1P), com a seguinte ementa: “A disciplina se 
volta ao estudo de um conjunto de moedas selecionadas e textos que auxiliem na interpretação desta 
documentação. O propósito da disciplina é, também, estimular os alunos a produzir textos como resultado de sua 
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reflexão. Deste modo, como resultado da disciplina, o aluno deverá escrever um texto que sintetize uma análise 
da(s) fonte(s)”.71) Leituras Dirigidas XIV (HIS871), com carga horária semestral de 45 horas (1T+2P), com a 
seguinte ementa: “A disciplina visa a colocar o aluno em contato com fontes visuais e com parcela expressiva da 
fortuna crítica concernente àquela(s) fonte(s). O propósito da disciplina é, também, estimular os alunos a produzir 
textos como resultado de sua reflexão. Deste modo, como resultado da disciplina, o aluno deverá escrever um texto 
que sintetize uma análise da(s) fonte(s)”.72) Leituras Dirigidas XV (HIS872), com carga horária semestral de 45 
horas (1T+2P), com a seguinte ementa: “A disciplina se volta ao estudo de elementos de cartografia e textos que 
auxiliem na interpretação desta documentação. O propósito da disciplina é, também, estimular os alunos a produzir 
textos como resultado de sua reflexão. Deste modo, como resultado da disciplina, o aluno deverá escrever um texto 
que sintetize uma análise da(s) fonte(s)”.73) Leituras Dirigidas XVI (HIS873), com carga horária semestral de 45 
horas (1T+2P), com a seguinte ementa: “A disciplina se volta ao estudo de um conjunto de filmes e documentários, 
acompanhado de textos que auxiliem na interpretação desta documentação. O propósito da disciplina é, também, 
estimular os alunos a produzir textos como resultado de sua reflexão. Deste modo, como resultado da disciplina, o 
aluno deverá escrever um texto que sintetize uma análise da(s) fonte(s)”.74) Leituras Dirigidas XVII (HIS874), com 
carga horária semestral de 45 horas (1T+2P), com a seguinte ementa: “A disciplina se volta ao estudo de materiais 
didáticos e paradidáticos na área de história, acompanhado de textos que auxiliem na interpretação desta 
documentação. O propósito da disciplina é, também, estimular os alunos a produzir textos como resultado de sua 
reflexão. Deste modo, como resultado da disciplina, o aluno deverá escrever um texto que sintetize uma análise 
da(s) fonte(s)”.75) Leituras Dirigidas XVIII (HIS875), com carga horária semestral de 45 horas (1T+2P), com a 
seguinte ementa: “A partir de um tema específico ou de um problema gerador no âmbito da história, a disciplina 
elegerá uma bibliografia apropriada, voltada para as contribuições mais recentes, incluindo teses defendidas, com o 
objetivo de lançar as bases para os debates relativos à questão geradora ou problema de pesquisa”.76) Leituras 
Dirigidas XIX (HIS876), com carga horária semestral de 45 horas (1T+2P), com a seguinte ementa: “A disciplina 
viabilizará um contato estreito do aluno com um conjunto de textos e pesquisas recentes sobre temas e questões 
cruciais à história, com especial atenção para os recursos metodológicos e fundamentos teóricos que norteiam a 
referida produção. É intenção da disciplina fomentar um debate rico, que estimule a produção intelectual dos 
discente”.77) Leituras Dirigidas XX (HIS877), com carga horária semestral de 45 horas (1T+2P), com a seguinte 
ementa: “A disciplina visa estimular os alunos à produção de textos a partir de um problema gerador e de um 
conjunto de fontes e bibliografias seleto, contribuindo para a formação prática profissional dos graduandos em 
história. Assim, como resultado da disciplina, o aluno deverá debater os trabalhos mais recentes e produzir, de forma 
assistida, um texto que sintetize sua compreensão do conjunto de textos e/ou fontes estudados”.78) Leituras 
Dirigidas XXI (HIS878), com carga horária semestral de 45 horas (1T+2P), com a seguinte ementa: “A disciplina visa 
estudar a produção recente das monografias e dissertações produzidas dentro do âmbito de departamento de 
história, refletindo sobre as dimensões teóricas e investigativas destes trabalhos e estimulando novas produções. A 
documentação que subsidiou tais trabalhos será explorada com o objetivo de apresentar o potencial das fontes e dos 
arquivos locais”.79) Leituras Dirigidas XXII (HIS879), com carga horária semestral de 45 horas (1T+2P), com a 
seguinte ementa: “A disciplina visa amparar os alunos que desenvolvem pesquisas de iniciação científica, 
monografia e trabalhos de conclusão de curso, viabilizando um debate sobre o tema das mesmas a partir do 
levantamento, leitura e discussão da bibliografia especializada”.80) Leituras Dirigidas XXIII (HIS880), com carga 
horária semestral de 45 horas (1T+2P), com a seguinte ementa: “A disciplina visa aprofundar temáticas específicas 
no campo historiográfico, que estejam vinculadas às reflexões teóricas e historiográficas norteadoras das pesquisas 
a serem desenvolvidas (ou em realização) pelos graduandos”.81) Leituras Dirigidas XXIV (HIS881), com carga 
horária semestral de 45 horas (1T+2P), com a seguinte ementa: “A disciplina propicia o estudo de abordagens 
teóricas e historiográficas sobre uma temática fulcral ao conhecimento histórico, com produção de texto pelos 
graduandos que seja indicativo de suas escolhas e fundamentações bibliográficas”.82) Leituras Dirigidas XXV 
(HIS882), com carga horária semestral de 45 horas (1T+2P), com a seguinte ementa: “Estudo de temáticas de 
grande interesse ao debate historiográfico na contemporaneidade, com levantamento das vertentes interpretativas, 
suas principais problematizações e embates internos ao domínio de pesquisa”.83) Leituras Dirigidas XXVI (HIS883), 
com carga horária semestral 45 horas (1T+2P), com a seguinte ementa: “A disciplina atenta à identificação e análise 
de produções historiográficas relevantes a uma temática teórica ou histórica, associando-as aos elementos 
constituintes da operação historiográfica”.84) Introdução à História brasileira (HIS884), com carga horária semestral 
de 60 horas (4T), com a seguinte ementa: “Estudo da formação e das contradições da sociedade brasileira. 
Historicidades das conquistas e lutas pelos direitos civis, políticos e sociais. Constituição da sociedade colonial e 
imperial. O legado da escravidão e desigualdades do presente. Consolidação do capitalismo na ordem republicana e 
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a expansão dos direitos sociais ao longo do século XX. Modernizações, desenvolvimentismos e nacionalismos 
desde a segunda metade do século XX. Anos 1980 e 1990: transição democrática e neoliberalismo. Desafios 
contemporâneos da consolidação da democracia e da cidadania”.85) Introdução à História Geral (HIS885), com 
carga horária semestral de 60 horas (4T), com a seguinte ementa: “Estudos dos principais processos e temas da 
História Geral; análise historiográfica”.86) Formação da Sociedade brasileira (HIS886), com carga horária semestral 
de 60 horas (4T), com a seguinte ementa: “Estudo da formação e das contradições da sociedade brasileira. 
Dimensões históricas e historiográficas dos processos de constituição nação e da cidadania no Brasil: problemas e 
perspectivas”.§ 1º - Todas as disciplinas eletivas poderão ser oferecidas no todo ou em parte na modalidade à 
distância, desde que respeitando a portaria MEC 4.059/04, que incentiva o emprego do Ensino Distância (EAD) em 
até 20% do currículo do curso presencial de graduação.§ 2º - Os planos de estudos das disciplinas eletivas serão 
divulgados aos alunos sempre duas semanas antes do fim do semestre anterior em que serão oferecidas.§ 3º - As 
disciplinas eletivas de caráter pedagógico serão assim definidas nos planos de estudos divulgados conforme 
parágrafo anterior. Art. 3º Incluir as seguintes disciplinas obrigatórias: A)Modalidades Bacharelado e Licenciatura: 
1)Introdução à História (HIS104), a ser oferecida no 1º período. 2)História do Brasil I (HIS126), a ser oferecida no 1º 
período. 3)História Moderna (HIS166), a ser oferecida no 1º período. 4)Introdução às Ciências Sociais (HIS179), a 
ser oferecida no 1º período. 5)Filosofia (HIS195), a ser oferecida no 1º período. 6)História da Historiografia Brasileira 
(HIS140), a ser oferecida no 1º período. 7)História Antiga (HIS105), a ser oferecida no 3º período. 8) História da 
Historiografia Geral (HIS199), a ser oferecida no 3º período. 9) História Medieval (HIS106), a ser oferecida no 4º 
período. 10) História de Minas Gerais (HIS236), a ser oferecida no 4º período. 11) Teoria da História (HIS119), a ser 
oferecida no 4º período. A) Modalidade Licenciatura: 1)Fundamentos da Educação: Sociologia (EDU236), a ser 
oferecida no 3º período. 2) Fundamentos da Educação: História (EDU238), a ser oferecida no 3º período. 
3)Organização do Trabalho Escolar (EDU210), a ser oferecida no 4º período. 4) Métodos e Técnicas da Pesquisa em 
Educação (EDU310), a ser oferecida no 4º período. 5)Psicologia da Educação I (EDU208), a ser oferecida no 5º 
período. 6) Psicologia da Educação II (EDU209), a ser oferecida no 6º período. 7) Política e Gestão Educacional 
(EDU311), a ser oferecida no 6º período. 8) Estágio Supervisionado de História I (HIS596), a ser oferecida no 5º 
período. 9) Estágio Supervisionado de História II (HIS597), a ser oferecida no 6º período. 10) Estágio Supervisionado 
de História III (HIS598), a ser oferecida no 7º período. 11) Estágio Supervisionado de História IV (HIS599), a ser 
oferecida no 8º período. A) Modalidade Bacharelado: 1) Trabalho de Conclusão de Curso I (HIS696), a ser oferecida 
no 7º período. 2) Trabalho de Conclusão de Curso II (HIS697), a ser oferecida no 8º período, tendo como pré-
requisito a disciplina Trabalho de Conclusão de Curso I (HIS696).Art. 4º Incluir as seguintes disciplinas eletivas: 1) 
Teatro Grego e Romano (ART511). 2)Teoria Geral da Arte (ART558). 3) Teatro do Medieval ao Barroco (ART512). 4) 
Teatro Brasileiro do Descobrimento ao Século XIX (ART515). 5) Teatro dos Séculos XVIII e XIX (ART513). 6) Teatro 
do Século XX (ART514). 7) Teatro Brasileiro do Século XX (ART516). 8) Arte e Contemporaneidade (ART524). 9) 
Evolução da Ópera (ART403). 10) Evolução do Cinema (ART404). 11) O Cinema Brasileiro e seus Diretores 
(ART424). 12)Dramaturgia Moderna e Teatro Épico (ART434). 13) Tópicos em Etnologia da Arte (ART436). 14) A 
Indústria do Teatro Musical (ART439). 15) A Arte do Ator Oriental (ART445). 16) Folclore Brasileiro I (ART534). 17) 
Introdução à Sociologia (CSA602). 18\0 Introdução ao Cinema (CSA518). 19) História Econômica Geral (CSA112). 
20) Formação Econômica do Capitalismo (CSA126). 21) Sociologia Econômica (CSA604). 22)História do 
Pensamento Econômico (CSA122). 23) Formação Econômica Brasileira (CSA135). 24) História do Pensamento 
Econômico II (CSA132). 25) Economia Política (CSA143). 26) Economia Brasileira I (CSA152). 27) Economia 
Brasileira II (CSA162). 28) História do Pensamento Econômico III (CSA171). 29) Teoria Sociológica (CSA312). 30) 
Teoria Política (CSA601). 31) Acumulação Capitalista e Questão Social (CSA333). 32) Classes e Movimentos 
Sociais (CSA334). 33) Política Social na Ordem do Capital (CSA340). 34) Etnia, Gênero e Alteridade (CSA550). 35) 
Exclusão Social na América Latina (CSA551). 36) Antropologia Cultural (CSA552). 37) Identidade de Gênero e 
Sexualidade (CSA554). 38) Ciência Política (DIR503). 39) Filosofia Jurídica (DIR504).40) Sociologia Jurídica 
(DIR505).41)  Direito Romano (DIR701).42)  Hermenêutica Jurídica (DIR702).43)  História da Filosofia Jurídica 
(DIR704).44) Introdução aos Direitos Humanos (DIR705).45)  Latim Jurídico (DIR707).46) Direito do Patrimônio 
Cultural (DIR715).47) Direito e Literatura (DIR716).48) Direitos Humanos (DIR754).49)Direito e Cultura  
(DIR760).50)Tópicos Especiais em Educação: A escola e a Cultura Afro-brasileira (EDU309).51) Introdução à 
História da Filosofia (FIL101).52) História da Filosofia I: Filosofia Grega I (FIL115)53) História e Cultura Grega 
(FIL202).54) Teoria do Conhecimento (FIL113).55)História da Filosofia II: Filosofia Grega II (FIL116).56) História da 
Filosofia III: Filosofia Medieval (FIL117).57) Antropologia Filosófica (FIL124).58)Filosofia Social e Política 
(FIL133).59) História da Filosofia IV: Filosofia Moderna I (FIL118).60) Filosofia das Ciências: Século XX (FIL136). 61) 
Ética (FIL107).62) História da Filosofia V: Filosofia Moderna II (FIL119).63) História da Filosofia VI: Filosofia 
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Contemporânea I (FIL128).64) Filosofia da Arte (FIL143).65) História da Filosofia VII: Filosofia Contemporânea II 
(FIL129). 66) Estética Geral (FIL130).67) Introdução à Museologia (MUL100).68)  Preservação e Gestão do 
Patrimônio Cultural (MUL122).69) Museologia e Comunicação I (MUL130). 70) Museologia e Comunicação II 
(MUL131).71) Museus e Sociedade (MUL102). 72) Preservação e Conservação de Bens Culturais I (MUL123). 73) 
Museografia I (MUL134).74) Museus e Diversidade Cultural (MUL104).75) Arqueologia e Museus (MUL105).76) 
Preservação e Conservação de Bens Culturais II (MUL124).77) Documentação e Informação em Museus 
(MUL125).78) Museu no Mundo Contemporâneo (MUL106).79) Tecnologias da Informação em Museus 
(MUL126).80) Museus e Seus Públicos (MUL139).81) Paleografia e Prática em Arquivos (MUL127).82) Organização 
de Museus (MUL140).83) Gestão e Administração de Museus (MUL141).84) Elaboração e Gestão de Projetos 
Culturais (MUL142).85) Tópicos Especiais em Museologia I - Cultura Material (MUL401).86) Introdução à História da 
Ciência (MUL402).87) Memória e Imagem (MUL405).88) Tópicos Especiais em Museografia (MUL407).89) Teoria 
Museológica (MUL408).90) Tópicos Especiais em Restauração (MUL420).91) Tópicos Especiais em Documentação 
e Pesquisa (MUL421).92) Tópicos Especiais em Conservação (MUL422).93) Museus de Ciência (MUL430).94) 
Didática do Ensino Museologia (MUL432).95) Tópicos Especiais em Arqueologia (MUL440).96) História Geral da 
Arte (MUS129).97) História da Música A (MUS180).98) História da Música B (MUS181).99) História da Música C 
(MUS130).100) Música Brasileira I (MUS143).101) Música Brasileira II (MUS144).102) Estética e Filosofia da Arte II 
(MUS401).103) Tópicos em História da Arte e Apreciação Artística (MUS408).104) Tópicos em História da Música e 
Apreciação Musical (MUS409).105) Tópicos em Música Brasileira (MUS420).106) Tópicos em Etnomusicologia 
(MUS422). Parágrafo único.   Além das eletivas com código HIS, serão aceitas como eletivas as disciplinas 
oferecidas por outros cursos conforme relacionado neste artigo, desde que tal opção respeite a carga horária 
estipulada no Projeto Pedagógico do Curso de História (máximo de 240h para Licenciatura e 360h para 
Bacharelado). Art. 5º Para integralização curricular, além das disciplinas obrigatórias, deverão ser cursados os 
seguintes componentes curriculares: A) Modalidade Bacharelado: 1.260 horas de disciplinas eletivas, sendo no 
mínimo 900 horas de disciplinas eletivas oferecidas pelo Departamento de História, constantes do artigo 2º desta 
Resolução, e no máximo 360 horas de disciplinas eletivas ofertadas por outros departamentos da UFOP. A) 
Modalidade Licenciatura:  900 horas de disciplinas eletivas, sendo no mínimo 660 horas de disciplinas eletivas 
oferecidas pelo Departamento de História, constantes do artigo 2º desta Resolução, e no máximo 240 horas de 
disciplinas eletivas ofertadas por outros departamentos da UFOP.200 horas em Atividade Acadêmico Científico-
Cultural.Art. 6º A matriz curricular com a alteração proposta é parte integrante desta Resolução.Art. 7º Esta alteração 
não implica acréscimo de encargo didático e de docente.Art. 8º Esta Resolução entrará em vigor a partir do 1º 
semestre letivo de 2012 e passará a vigorar para todos os alunos do curso de História que, a partir de então, 
ingressarem no curso.Ouro Preto, em 19 de outubro de 2011.Prof. João Luiz Martins, Presidente. 
 

RESOLUÇÃO CEPE Nº 4.598 
Aprova afastamento de docente para doutorado.O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade 
Federal de Ouro Preto, em reunião sua 309ª reunião ordinária, realizada em 19 de outubro de 2011, no uso de suas 
atribuições legais, Considerando o disposto nos documentos constantes do processo UFOP n.º 5.137/2011,R E S O 
L V E:Aprovar o afastamento da Prof. Júlio Aguiar de Oliveira, lotado no Departamento de Direito (DEDIR), em 
período de tempo integral, por doze meses, a partir de 1º de março de 2012, para realizar estágio pós-doutoral na 
Universidade Christian-Albrechts-Universitat zu Kiel, Alemanha.   Ouro Preto, em 19 de outubro de 2011.Prof. João 
Luiz Martins, Presidente. 
 

RESOLUÇÃO CEPE Nº 4.599 
Resolve sobre afastamento de docente.O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade Federal de 
Ouro Preto, em sua 309ª reunião ordinária, realizada em 19 de outubro deste ano, no uso de suas atribuições legais, 
considerando:a impossibilidade de concessão de professor substituto para atender à demanda de encargos didáticos 
desta natureza a partir de 2012;o compromisso da Direção do Centro de Educação Aberta e a Distância de 
disponibilizar docente(s) para assumir os encargos didáticos do Prof. Edgar Gastón Jacobs Flores Filho, no período 
de sua licença desta Universidade, de agosto de 2011 a agosto de 2012,;o disposto no processo UFOP n.º 
4.847/2011, R E S O L V E:Deferir o pedido de reconsideração do Prof. Edgar Gastón Jacobs Flores Filho, lotado no 
Departamento de Direito, contra o disposto na a Resolução CEPE n.º 4.563, que indeferiu a sua solicitação de 
afastamento integral desta Instituição.Ouro Preto, em 19 de outubro de 2011.Prof. João Luiz Martins, Presidente. 
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RESOLUÇÃO CEPE Nº 4.600 

Dispõe sobre a regulamentação das relações decorrentes da participação de docentes, técnico-administrativos e 
discentes na execução de projeto de ensino, pesquisa e extensão, de inovação e de desenvolvimento institucional, 
científico e tecnológico em colaboração com fundação de apoio à UFOP.O Conselho de Ensino, Pesquisa e 
Extensão da Universidade Federal de Ouro Preto, em sua 309ª reunião ordinária, realizada em 19 de outubro deste 
ano, no uso de suas atribuições legais, considerando:o disposto no artigo 2º do Estatuto desta Universidade;o 
contido no artigo 14, § 1º, alínea d do anexo A ao Decreto nº 94.664, de 23 de abril de 1987;o disposto no artigo 4º 
da Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994, e na sua regulamentação feita pelo Decreto no 7.423, de 31 de 
dezembro de 2010;as determinações contidas nos itens 9.1.4.1 e 9.1.4.2 do Acórdão 6.109/2009 – Segunda Câmara 
do Tribunal de Contas da União,R E S O L V E :Art. 1º  Revogar as “Normas para prestação de serviço pela 
Universidade Federal de Ouro Preto”, constantes do anexo à Resolução CEPE n.º 2.845 de 15 de fevereiro de 
2006;Art. 2º  Aprovar, em substituição às “Normas” mencionadas no artigo anterior, as “Normas de regulamentação 
da participação de docentes, servidores técnico-administrativos e discentes na execução de projeto de ensino, 
pesquisa e extensão e de desenvolvimento institucional, científico e tecnológico em colaboração com fundação de 
apoio à UFOP”, que fica fazendo parte integrante desta Resolução. Art. 3º  Esta Resolução entra em vigor nesta 
data, revogando-se as disposições em contrário, especialmente a Resolução CEPE n.º 2.845, de 15 de fevereiro 
de2006.Ouro Preto, em 19 de outubro de 2011.Prof. João Luiz Martins, Presidente. 
 

RESOLUÇÃO CEPE Nº 4.601 
Aprova a alteração curricular para o Curso de Especialização em Práticas Pedagógicas.O Conselho de Ensino, 
Pesquisa e Extensão da Universidade Federal de Ouro Preto, em sua 309ª reunião ordinária, realizada em 19 de 
outubro deste ano, no uso de suas atribuições legais, considerando:a sugestão feita pelo Conselho Diretor do Centro 
de Educação Aberta e a Distância;o disposto no processo UFOP n.º 5.008/2010,R E S O L V E :Alterar o nome da 
disciplina para Psicopedagogia no Contexto Escolar para Práticas Educativas e Inclusão Escolar do Curso de 
Especialização em Práticas Pedagógicas.  Ouro Preto, em 19 de outubro de 2011.Prof. João Luiz Martins, 
Presidente. 
 

RESOLUÇÃO CEPE Nº 4.602 
Aprova alteração curricular para o Curso de Medicina.O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade 
Federal de Ouro Preto, considerando a delegação deste Conselho à Pró-Reitoria de Graduação, conforme a 
Resolução CEPE nº 4.076, aprovada na reunião do dia 30 de junho de 2010,Considerando a proposta do Colegiado 
do Curso de Medicina, encaminhada por ofícios datados de 12 de setembro de 2011, R E S O L V E:Art. 1º Criar as 
seguintes disciplinas eletivas: a) Hematologia Médica (MED410), com carga horária semestral de 30 horas (1T+1P), 
com a seguinte ementa: “Esta disciplina compreende uma revisão dos tópicos das ciências básicas pertinentes do 
sistema hematopoético e uma melhor compreensão dos aspectos moleculares envolvidos na formação e 
desenvolvimento de neoplasias hematológicas. A disciplina também aborda um conjunto de síndromes 
hematológicas e hematoncológicas que representam problemas relevantes do ponto de vista da saúde pública. Cada 
doença é estudada nas dimensões da anátomo-patologia, da prevenção, do diagnóstico e do tratamento, e de 
aspectos ambientais, comportamentais e epidemiológicos, relacionados ao sistema de saúde”.b)  Geografia 
Médica (MED411), com carga horária semestral de 45 horas (1T+2P), com a seguinte ementa: “A disciplina pretende 
apresentar, de forma clara e concisa, os aspectos teórico-metodológicos das técnicas de geoprocessamento e 
análise geográfica, propiciando o desenvolvimento de conhecimento complementar que auxilie no entendimento da 
distribuição especial das nosologias prevalentes.Art. 2º Alterar o código e a carga horária da disciplina Semiologia I 
(MED154), com carga horária semestral de 240 horas (4T+12P) para Semiologia I (MED157), com carga horária 
semestral de 210 horas (4T+10P). Art. 3º Alterar a distribuição de carga horária teórica e prática da disciplina 
Diagnóstico e Tratamento das Doenças da Mama (MED409), com carga horária semestral de 30 horas (2T+0P) para 
com carga horária semestral de 30 horas (1T+1P).Art. 4º Excluir as seguintes disciplinas eletivas: a)Fundamentos 
dos Cuidados em Fragilidade Clínica (MED400). b)Neurociências Aplicadas à Neuropsiquiatria (MED401).c) 
Anatomia Cirúrgica (MED405).Art. 5º Esta alteração não implica acréscimo de encargo didático e de docente.Art. 6º 
Esta Resolução entrará em vigor a partir do 1º semestre letivo de 2012.Ouro Preto, em 19 de outubro de 2011.Prof. 
João Luiz Martins, Presidente.  
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RESOLUÇÃO CEPE Nº 4.603 
Aprova alteração de notas de discente.O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade Federal de 
Ouro Preto, em sua 309ª reunião ordinária, realizada em 19 de outubro deste ano, no uso de suas atribuições legais, 
considerando:que o discente não pode ser prejudicado por erro Institucional;o disposto no ofício DEDIR/UFOP/Nº 
128/2011, de 27 de setembro,R E S O L V E :Autorizar a alteração de nota da discente Sílvia Ribeiro Cavalcante na 
disciplina Direito do Trabalho (DIR551), ministrada pelo Prof. Roberto da Silva Pimentel, de três pontos e seis 
décimos para oito pontos, referente ao 1º semestre letivo de 2011.Ouro Preto, em 19 de outubro de 2011.Prof. João 
Luiz Martins, Presidente. 
 

RESOLUÇÃO CEPE Nº 4.604 
Aprova alteração de notas de discente.O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade Federal de 
Ouro Preto, em sua 309ª reunião ordinária, realizada em 19 de outubro deste ano, no uso de suas atribuições legais, 
considerando:que o discente não pode ser prejudicado por erro Institucional;o disposto no ofício DEDIR/UFOP/Nº 
1072011, de 23 de agosto,R E S O L V E :Autorizar a alteração de nota do discente Fausto Menezes de Castro na 
disciplina Monografia Jurídica (DIR685), ministrada pelo Prof. Bruno Camilloto Arantes, de zero para nove pontos e 
cinco décimos, referente ao 1º semestre letivo de 2011.Ouro Preto, em 19 de outubro de 2011.Prof. João Luiz 
Martins, Presidente. 
 

RESOLUÇÃO CEPE Nº 4.605 
Resolve sobre recurso de jubilamento.O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade Federal de 
Ouro Preto, em sua 309ª reunião ordinária, realizada em 19 de outubro deste ano, no uso de suas atribuições legais, 
Considerando os problemas de doença da interessada, devidamente comprovados, que a impediram de locomover-
se até o campus Mariana para frequentar as aulas, e o parecer da Pró-Reitoria de Graduação,R E S O L V E :Dar 
provimento ao recurso interposto por Rachel Angélica da Silva Gualberto, requerimento n.º 10.045/2011, contra 
decisão do Reitor, que determinou o seu jubilamento do Curso de Letras. Ouro Preto, em 19 de outubro de 
2011.Prof. João Luiz Martins, Presidente. 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Atos da Pró-Reitoria de Administração - PROAD 
 

EDITAL PROAD Nº. 129/2011  DE 01 DE NOVEMBRO DE 201 1 
A Chefe da Área de Provimento e Movimentação de Pessoal (APMP) da Universidade Federal de Ouro Preto 
(UFOP), no uso da competência que lhe foi delegada pela Portaria Reitoria nº. 318, de 23 de julho de 2010, 
considerando:o Art. 18, § 1º, do Decreto 6.944, de 21 de agosto de 2009;o Art. 15, § 2º, da Resolução CUNI 1.160, 
de 05 de outubro de 2010;o ofício DECME/EF Nº 189/2011;Resolve:Prorrogar até 05/12/2011, a inscrição do 
Concurso Público de Provas e Títulos para professor, Classe de Assistente, nível 1, de que trata o Edital PROAD Nº 
120, de 30 de setembro de 2011, publicado no DOU de 03 de outubro de 2011, Área: Anatomia Patológica. Sônia de 
Fátima Passos, Chefe da Área de Provimento e Movimentação de Pessoal. 
 

EDITAL PROAD Nº 130/2011  DE 01 DE NOVEMBRO DE 2011  
A Chefe da Área de Provimento e Movimentação de Pessoal (APMP) da Universidade Federal de Ouro Preto 
(UFOP), no uso da competência que lhe foi delegada pela Portaria Reitoria nº. 318, de 23 de julho de 2010, 
considerando:o Art. 18, § 1º, do Decreto 6.944, de 21 de agosto de 2009;o Art. 15, § 2º, da Resolução CUNI 1.160, 
de 05 de outubro de 2010;o ofício DECME/EF Nº 188/2011;Resolve:Prorrogar até 05/12/2011, a inscrição do 
Concurso Público de Provas e Títulos para professor, Classe de Assistente, nível 1, de que trata o Edital PROAD Nº 
120, de 30 de setembro de 2011, publicado no DOU de 03 de outubro de 2011, Área: Pediatria.  Sônia de Fátima 
Passos, Chefe da Área de Provimento e Movimentação de Pessoal. 
 

PORTARIA PROAD Nº 731, DE 27 DE OUTUBRO DE 2011 
O Pró-Reitor de Administração da Universidade Federal de Ouro Preto, no uso da competência que lhe foi delegada 
pela da Portaria UFOP nº 540, de 05 de agosto de 1994, considerando:- o artigo 32 da Resolução CUNI nº 732, de 
17 de fevereiro de 2006;- o inteiro teor do processo interno 5286-2008-0,R e s o l v e:Homologar, a partir desta data, 
o estágio probatório do servidor Rodrigo Pereira da Silva, matrícula SIAPE nº 1.647.965, ocupante do Cargo de 
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Professor 3º Grau, de acordo com o art. 20, §1º da Lei nº 8.112/90.  André Luis dos Santos Lana, Pró-Reitor de 
Administração. 
 

PORTARIA PROAD Nº 732, DE 27 DE OUTUBRO DE 2011 
O Pró-Reitor de Administração da Universidade Federal de Ouro Preto, no uso da competência que lhe foi delegada 
através da Portaria UFOP nº 0540, de 05 de agosto de 1994, considerando o inteiro teor do processo interno 5286-
2008-0,R e s o l v e:Conceder, a partir de desta data, estabilidade ao servidor Rodrigo Pereira da Silva, matrícula 
SIAPE nº 1.647.965, ocupante do cargo Professor 3º Grau, conforme determina o Art. 41 da Constituição Federal, 
alterado pelo Art. 6º da Emenda Constitucional nº 19, publicada no DOU em 05/06/98.André Luís dos Santos Lana, 
Pró-Reitor de Administração. 
 

PORTARIA PROAD Nº 735, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2011 
O Pró-Reitor de Administração da Universidade Federal de Ouro Preto, no uso da competência que lhe foi delegada 
através da Portaria nº 540, de 05/08/1994, considerando:- O Processo UFOP de Seleção Simplificada para 
contratação de Professor Temporário nº 4182-2011-0;R e s o l v e:Art. 1º Homologar o resultado final da Seleção 
Simplificada de que trata o Edital PROAD nº 79/2011, realizado para a contratação de professor temporário, Área: 
Engenharia Elétrica/Circuitos Eletrônicos/Telecomunicações, em que não houve candidatos inscritos.André Luís dos 
Santos Lana, Pró-Reitor de Administração. 
 

PORTARIA PROAD Nº 736, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2011 
O Pró-Reitor de Administração da Universidade Federal de Ouro Preto, no uso da competência que lhe foi delegada 
através da Portaria nº 540, de 05/08/1994, considerando:- O Processo UFOP de Seleção Simplificada para 
contratação de Professor Temporário nº 4181-2011-0; R e s o l v e:Art. 1º Homologar o resultado final da Seleção 
Simplificada de que trata o Edital PROAD nº 80/2011, realizado para a contratação de professor temporário, Área: 
Engenharia Elétrica/Instrumentação Eletrônica/Controle de Processos Eletrônicos e Retroalimentação, em que não 
houve candidatos inscritos.André Luís dos Santos Lana, Pró-Reitor de Administração. 
 

PORTARIA PROAD Nº 737, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2011 
O Pró-Reitor de Administração da Universidade Federal de Ouro Preto, no uso da competência que lhe foi delegada 
através da Portaria nº 540, de 05/08/1994, considerando:- O Processo UFOP de Seleção Simplificada para 
contratação de Professor Temporário nº 4998-2011-0;R e s o l v e:Art. 1º Homologar o resultado final da Seleção 
Simplificada de que trata o Edital PROAD nº 118/2011, realizado para a contratação de professor temporário, Área: 
Ciência da Computação/Matemática da Computação, em que não houve candidatos inscritos. André Luís dos Santos 
Lana, Pró-Reitor de Administração. 
 

PORTARIA PROAD Nº 739, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2011 
O Pró-Reitor de Administração da Universidade Federal de Ouro Preto, no uso da competência que lhe foi delegada 
pela da Portaria UFOP nº 540, de 05 de agosto de 1994, considerando:- o artigo 32 da Resolução CUNI nº 732, de 
17 de fevereiro de 2006;- o inteiro teor do processo interno 5272-2008-0,R e s o l v e:Homologar, a partir desta data, 
o estágio probatório do servidor Patrícia Alejandra Robles Dutenhefner, matrícula SIAPE nº 2.330.048, ocupante do 
Cargo de Professor 3º Grau, de acordo com o art. 20, §1º da Lei nº 8.112/90.  André Luis dos Santos Lana, Pró-
Reitor de Administração. 
 

PORTARIA PROAD Nº 740, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2011 
O Pró-Reitor de Administração da Universidade Federal de Ouro Preto, no uso da competência que lhe foi delegada 
através da Portaria UFOP nº 0540, de 05 de agosto de 1994, considerando o inteiro teor do processo interno 5272-
2008-0,R e s o l v e:Conceder, a partir de desta data, estabilidade ao servidor Patrícia Alejandra Robles Dutenhefner, 
matrícula SIAPE nº 2.330.048, ocupante do cargo Professor 3º Grau, conforme determina o Art. 41 da Constituição 
Federal, alterado pelo Art. 6º da Emenda Constitucional nº 19, publicada no DOU em 05/06/98.André Luís dos 
Santos Lana, Pró-Reitor de Administração.  
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Atos da Coordenadoria de Gestão de Pessoas - CGP 
 

PORTARIA CGP Nº 791, DE 24 DE OUTUBRO DE 2011 
A Coordenadora de Gestão de Pessoas da Universidade Federal de Ouro Preto, no uso da competência que lhe foi 
delegada através da Portaria no 540, de 05/08/94, Considerando o processo interno nº 4960-2011-
0;Resolve,Conceder a Elvina Maria Caetano Pereira, matrícula SIAPE nº 2.322.157, progressão vertical por 
Titulação a partir de 15/08/11, para o nível I da classe de Professor Adjunto da carreira de Magistério Superior do 
quadro de pessoal desta Universidade.Sílvia Maria de Paula Alves Rodrigues, Coordenadora de Gestão de Pessoas. 
 

PORTARIA CGP Nº 792, DE 24 DE OUTUBRO DE 2011 
A Coordenadora de Gestão de Pessoas da Universidade Federal de Ouro Preto, no uso da competência que lhe foi 
delegada através da Portaria no 540, de 05/08/94, Considerando o processo interno nº 5006-2011-
0;Resolve,Conceder a Christian Sahb Batista Lopes, matrícula SIAPE nº 2.330.084, progressão vertical por Titulação 
a partir de 28/09/11, para o nível I da classe de Professor Adjunto da carreira de Magistério Superior do quadro de 
pessoal desta Universidade.Sílvia Maria de Paula Alves Rodrigues, Coordenadora de Gestão de Pessoas. 
 

PORTARIA CGP Nº 793, DE 24 DE OUTUBRO DE 2011 
A Coordenadora de Gestão de Pessoas da Universidade Federal de Ouro Preto, no uso da competência que lhe foi 
delegada através da Portaria no 540, de 05/08/94, Considerando o processo interno nº 4876-2011-
0;Resolve,Conceder a Gladston Juliano Prates Moreira, matrícula SIAPE nº 2.425.975, progressão vertical por 
Titulação a partir de 05/07/11, para o nível I da classe de Professor Adjunto da carreira de Magistério Superior do 
quadro de pessoal desta Universidade.Sílvia Maria de Paula Alves Rodrigues, Coordenadora de Gestão de Pessoas. 
 

PORTARIA CGP Nº 794, DE 24 DE OUTUBRO DE 2011 
A Coordenadora de Gestão de Pessoas da Universidade Federal de Ouro Preto, no uso da competência que lhe foi 
delegada através da Portaria no 540, de 05/08/94,Considerando o processo interno nº 4877-2011-
0;Resolve,Conceder a Ricardo Luiz Narciso Moebus, matrícula SIAPE nº 1.744.848, progressão vertical por 
Titulação a partir de 28/06/11, para o nível I da classe de Professor Adjunto da carreira de Magistério Superior do 
quadro de pessoal desta Universidade.Sílvia Maria de Paula Alves Rodrigues, Coordenadora de Gestão de Pessoas. 
 

PORTARIA CGP Nº 795, DE 24 DE OUTUBRO DE 2011 
A Coordenadora de Gestão de Pessoas da Universidade Federal de Ouro Preto, no uso da competência que lhe foi 
delegada através da Portaria no 540, de 05/08/94, Considerando o processo interno nº 4995-2011-
0;Resolve,Conceder a Wilingthon Guerra Zvietcovich, matrícula SIAPE nº 1.800.896, progressão vertical por 
Titulação a partir de 22/09/11, para o nível I da classe de Professor Adjunto da carreira de Magistério Superior do 
quadro de pessoal desta Universidade.Sílvia Maria de Paula Alves Rodrigues, Coordenadora de Gestão de Pessoas. 
 

PORTARIA CGP Nº 796, DE 24 DE OUTUBRO DE 2011 
A Coordenadora de Gestão de Pessoas da Universidade Federal de Ouro Preto, no uso da competência que lhe foi 
delegada através da Portaria no 540, de 05/08/94, Considerando o processo interno nº 4953-2011-
0;Resolve,Conceder a Clecio Magalhães do Vale, matrícula SIAPE nº 1.720.369, progressão vertical por Titulação a 
partir de 17/08 /11, para o nível I da classe de Professor Adjunto da carreira de Magistério Superior do quadro de 
pessoal desta Universidade.Sílvia Maria de Paula Alves Rodrigues, Coordenadora de Gestão de Pessoas. 
 

PORTARIA CGP Nº 797, DE 24 DE OUTUBRO DE 2011 
A Coordenadora de Gestão de Pessoas da Universidade Federal de Ouro Preto, no uso da competência que lhe foi 
delegada através da Portaria no 540, de 05/08/94, Considerando o processo interno nº 4963-2011-
0;Resolve,Conceder a Alexandre Xavier Martins, matrícula SIAPE nº 2.424.011, progressão vertical por Titulação a 
partir de 24/08/11, para o nível I da classe de Professor Adjunto da carreira de Magistério Superior do quadro de 
pessoal desta Universidade.Sílvia Maria de Paula Alves Rodrigues, Coordenadora de Gestão de Pessoas. 
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PORTARIA CGP Nº 798, DE 24 DE OUTUBRO DE 2011 
A Coordenadora de Gestão de Pessoas da Universidade Federal de Ouro Preto, no uso da competência que lhe foi 
delegada através da Portaria no 540, de 05/08/94, Considerando o processo interno nº 4849-2011-
0;Resolve,Conceder a Diego Zuquim Guimarães Garcia, matrícula SIAPE nº 1.872.656, progressão vertical por 
Titulação a partir de 12/08/11, para o nível I da classe de Professor Adjunto da carreira de Magistério Superior do 
quadro de pessoal desta Universidade.Sílvia Maria de Paula Alves Rodrigues, Coordenadora de Gestão de Pessoas. 
 

PORTARIA CGP Nº 799, DE 24 DE OUTUBRO DE 2011 
A Coordenadora de Gestão de Pessoas da Universidade Federal de Ouro Preto, no uso da competência que lhe foi 
delegada através da Portaria no 540, de 05/08/94, Considerando o processo interno nº 5427-2011-
0;Resolve,Conceder a Leandro Benedini Brusadin, matrícula SIAPE nº 1.662.182, progressão vertical por Titulação a 
partir de 10/10/11, para o nível I da classe de Professor Adjunto da carreira de Magistério Superior do quadro de 
pessoal desta Universidade.Sílvia Maria de Paula Alves Rodrigues, Coordenadora de Gestão de Pessoas. 
 

PORTARIA CGP Nº 800, DE 24 DE OUTUBRO DE 2011 
A Coordenadora de Gestão de Pessoas da Universidade Federal de Ouro Preto, no uso da competência que lhe foi 
delegada através da Portaria no 540, de 05/08/94, Considerando o processo interno nº 4875-2011-
0;Resolve,Conceder a Paula Cristina Cardoso Mendonça, matrícula SIAPE nº 1.531.358, progressão vertical por 
Titulação a partir de 07/06/11, para o nível I da classe de Professor Adjunto da carreira de Magistério Superior do 
quadro de pessoal desta Universidade.Sílvia Maria de Paula Alves Rodrigues, Coordenadora de Gestão de Pessoas. 
 

PORTARIA CGP Nº 802, DE 25 DE OUTUBRO DE 2011 
A Coordenadora de Gestão de Pessoas da Universidade Federal de Ouro Preto, no uso da competência que lhe foi 
delegada através da Portaria nº 540, de 05/08/94, considerando:o processo interno nº 4854-2011-0;a Resolução 
CUNI nº 1.161, de 5 de outubro de 2010. RESOLVE:Conceder a Thiago Cazati, matrícula SIAPE nº 1.718.265, 
progressão funcional por desempenho acadêmico a partir de 10/08/2011,  do nível I para o nível II na classe de 
Professor Adjunto, da carreira de Magistério Superior do quadro de pessoal desta Universidade.Sílvia Maria de 
Paula Alves Rodrigues, Coordenadora de Gestão de Pessoas. 
 

PORTARIA CGP Nº 803, DE 25 DE OUTUBRO DE 2011 
A Coordenadora de Gestão de Pessoas da Universidade Federal de Ouro Preto, no uso da competência que lhe foi 
delegada através da Portaria nº 540, de 05/08/94, considerando:o processo interno nº 4874-2011-0;a Resolução 
CUNI nº 1.161, de 5 de outubro de 2010. RESOLVE:Conceder a Joubert de Castro Lima, matrícula SIAPE nº 
1.717.233, progressão funcional por desempenho acadêmico a partir de 12/08/2011,  do nível I para o nível II na 
classe de Professor Adjunto, da carreira de Magistério Superior do quadro de pessoal desta Universidade.Sílvia 
Maria de Paula Alves Rodrigues, Coordenadora de Gestão de Pessoas. 
 

PORTARIA CGP Nº 804, DE 25 DE OUTUBRO DE 2011 
A Coordenadora de Gestão de Pessoas da Universidade Federal de Ouro Preto, no uso da competência que lhe foi 
delegada através da Portaria nº 540, de 05/08/94, considerando:o processo interno nº 4976-2011-0;a Resolução 
CUNI nº 1.161, de 5 de outubro de 2010. RESOLVE:Conceder a Vera Lúcia de Miranda Guarda, matrícula SIAPE nº 
0.418.957, progressão funcional por desempenho acadêmico a partir de 03/06/2011,  do nível II para o nível III na 
classe de Professor Associado, da carreira de Magistério Superior do quadro de pessoal desta Universidade.Sílvia 
Maria de Paula Alves Rodrigues, Coordenadora de Gestão de Pessoas. 
 

PORTARIA CGP Nº 805, DE 25 DE OUTUBRO DE 2011 
A Coordenadora de Gestão de Pessoas da Universidade Federal de Ouro Preto, no uso da competência que lhe foi 
delegada através da Portaria nº 540, de 05/08/94, considerando:o processo interno nº 4848-2011-0;a Resolução 
CUNI nº 1.161, de 5 de outubro de 2010. RESOLVE:Conceder a Rafael de Oliveira Alves, matrícula SIAPE nº 
1.698.968, progressão funcional por desempenho acadêmico a partir de 03/08/2011,  do nível I para o nível II na 
classe de Professor Assistente, da carreira de Magistério Superior do quadro de pessoal desta Universidade.Sílvia 
Maria de Paula Alves Rodrigues, Coordenadora de Gestão de Pessoas. 
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PORTARIA CGP Nº 807, DE 25 DE OUTUBRO DE 2011 
A Coordenadora de Gestão de Pessoas da Universidade Federal de Ouro Preto, no uso da competência que lhe foi 
delegada através da Portaria nº 540, de 05/08/94, considerando:o processo interno nº 4986-2011-0;a Resolução 
CUNI nº 1.161, de 5 de outubro de 2010. RESOLVE:Conceder a Tiago Garcia de Senna Carneiro, matrícula SIAPE 
nº 1.292.393, progressão funcional por desempenho acadêmico a partir de 04/07/2011,  do nível II para o nível III na 
classe de Professor Adjunto, da carreira de Magistério Superior do quadro de pessoal desta Universidade.Sílvia 
Maria de Paula Alves Rodrigues, Coordenadora de Gestão de Pessoas. 
 

PORTARIA CGP Nº 808, DE 25 DE OUTUBRO DE 2011 
A Coordenadora de Gestão de Pessoas da Universidade Federal de Ouro Preto, no uso da competência que lhe foi 
delegada através da Portaria nº 540, de 05/08/94, considerando:o processo interno nº 4855-2011-0;a Resolução 
CUNI nº 1.161, de 5 de outubro de 2010. RESOLVE:Conceder a Bruna Bueno Postacchini, matrícula SIAPE nº 
1.917.934, progressão funcional por desempenho acadêmico a partir de 10/08/2011,  do nível I para o nível II na 
classe de Professor Adjunto, da carreira de Magistério Superior do quadro de pessoal desta Universidade.Sílvia 
Maria de Paula Alves Rodrigues, Coordenadora de Gestão de Pessoas. 
 

PORTARIA CGP Nº 809, DE 25 DE OUTUBRO DE 2011 
A Coordenadora de Gestão de Pessoas da Universidade Federal de Ouro Preto, no uso da competência que lhe foi 
delegada através da Portaria nº 540, de 05/08/94, considerando:o processo interno nº 4958-2011-0;a Resolução 
CUNI nº 1.161, de 5 de outubro de 2010. RESOLVE:Conceder a Wilson José de Araújo, matrícula SIAPE nº 
1.617.306, progressão funcional por desempenho acadêmico a partir de 13/08/2011,  do nível I para o nível II na 
classe de Professor Assistente, da carreira de Magistério Superior do quadro de pessoal desta Universidade.Sílvia 
Maria de Paula Alves Rodrigues, Coordenadora de Gestão de Pessoas. 
 

PORTARIA CGP Nº 810, DE 25 DE OUTUBRO DE 2011 
A Coordenadora de Gestão de Pessoas da Universidade Federal de Ouro Preto, no uso da competência que lhe foi 
delegada através da Portaria nº 540, de 05/08/94, considerando:o processo interno nº 4957-2011-0;a Resolução 
CUNI nº 1.161, de 5 de outubro de 2010. RESOLVE:Conceder a Evandro Marques de Menezes Machado, matrícula 
SIAPE nº 1.578.722, progressão funcional por desempenho acadêmico a partir de 21/08/2011,  do nível II para o 
nível III na classe de Professor Adjunto, da carreira de Magistério Superior do quadro de pessoal desta 
Universidade.Sílvia Maria de Paula Alves Rodrigues, Coordenadora de Gestão de Pessoas. 
 

PORTARIA CGP Nº 811, DE 25 DE OUTUBRO DE 2011 
A Coordenadora de Gestão de Pessoas da Universidade Federal de Ouro Preto, no uso da competência que lhe foi 
delegada através da Portaria nº 540, de 05/08/94, considerando o inteiro teor do processo interno nº 4955-2011-
0,RESOLVE:Conceder a Luiz Henrique de Campos Merschmann, matrícula SIAPE nº 3.362.328, progressão 
funcional por desempenho acadêmico a partir de 05/10/2011,  do nível II para o nível III na classe de Professor 
Adjunto, da carreira de Magistério Superior do quadro de pessoal desta Universidade.Sílvia Maria de Paula Alves 
Rodrigues, Coordenadora de Gestão de Pessoas. 
 

PORTARIA CGP Nº 813, DE 25 DE OUTUBRO DE 2011 
A Coordenadora de Gestão de Pessoas da Universidade Federal de Ouro Preto, no uso da competência que lhe foi 
delegada através da Portaria nº 540, de 05/08/94, considerando:o processo interno nº 4865-2011-0;a Resolução 
CUNI nº 1.161, de 5 de outubro de 2010. RESOLVE:Conceder a Antônio Marcelo Jackson Ferreira da Silva, 
matrícula SIAPE nº 1.714.162, progressão funcional por desempenho acadêmico a partir de 22/07/2011,  do nível I 
para o nível II na classe de Professor Adjunto, da carreira de Magistério Superior do quadro de pessoal desta 
Universidade.Sílvia Maria de Paula Alves Rodrigues, Coordenadora de Gestão de Pessoas. 
 

PORTARIA CGP Nº 814, DE 25 DE OUTUBRO DE 2011 
A Coordenadora de Gestão de Pessoas da Universidade Federal de Ouro Preto, no uso da competência que lhe foi 
delegada através da Portaria nº 540, de 05/08/94, considerando:o processo interno nº 4872-2011-0;a Resolução 
CUNI nº 1.161, de 5 de outubro de 2010. RESOLVE:Conceder a Josué Geraldo Damasceno, matrícula SIAPE nº 
1.714.162, progressão funcional por desempenho acadêmico a partir de 30/07/2011,  do nível I para o nível II na 
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classe de Professor Assistente, da carreira de Magistério Superior do quadro de pessoal desta Universidade.Sílvia 
Maria de Paula Alves Rodrigues, Coordenadora de Gestão de Pessoas. 
 

PORTARIA CGP Nº 815, DE 25 DE OUTUBRO DE 2011 
A Coordenadora de Gestão de Pessoas da Universidade Federal de Ouro Preto, no uso da competência que lhe foi 
delegada através da Portaria nº 540, de 05/08/94, considerando:o processo interno nº 4967-2011-0;a Resolução 
CUNI nº 1.161, de 5 de outubro de 2010. RESOLVE:Conceder a Silvia Dantas Cangussu, matrícula SIAPE nº 
2.176.349, progressão funcional por desempenho acadêmico a partir de 24/09/2011,  do nível I para o nível II na 
classe de Professor Adjunto, da carreira de Magistério Superior do quadro de pessoal desta Universidade.Sílvia 
Maria de Paula Alves Rodrigues, Coordenadora de Gestão de Pessoas. 
 

PORTARIA CGP Nº 816, DE 25 DE OUTUBRO DE 2011 
A Coordenadora de Gestão de Pessoas da Universidade Federal de Ouro Preto, no uso da competência que lhe foi 
delegada através da Portaria nº 540, de 05/08/94, considerando:o processo interno nº 4966-2011-0;a Resolução 
CUNI nº 1.161, de 5 de outubro de 2010. RESOLVE:Conceder a Sulamita Fonseca Lino, matrícula SIAPE nº 
2.449.341, progressão funcional por desempenho acadêmico a partir de 13/01/2011,  do nível I para o nível II na 
classe de Professor Assistente, da carreira de Magistério Superior do quadro de pessoal desta Universidade.Sílvia 
Maria de Paula Alves Rodrigues, Coordenadora de Gestão de Pessoas. 
 

PORTARIA CGP Nº 817, DE 25 DE OUTUBRO DE 2011 
A Coordenadora de Gestão de Pessoas da Universidade Federal de Ouro Preto, no uso da competência que lhe foi 
delegada através da Portaria nº 540, de 05/08/94, considerando:o processo interno nº 4977-2011-0;a Resolução 
CUNI nº 1.161, de 5 de outubro de 2010. RESOLVE:Conceder a Kerlane Ferreira da Costa Gouveia, matrícula 
SIAPE nº 1.658.931, progressão funcional por desempenho acadêmico a partir de 08/10/2010,  do nível I para o nível 
II na classe de Professor Assistente, da carreira de Magistério Superior do quadro de pessoal desta 
Universidade.Sílvia Maria de Paula Alves Rodrigues, Coordenadora de Gestão de Pessoas. 
 

PORTARIA CGP Nº 818, DE 25 DE OUTUBRO DE 2011 
A Coordenadora de Gestão de Pessoas da Universidade Federal de Ouro Preto, no uso da competência que lhe foi 
delegada através da Portaria nº 540, de 05/08/94, considerando:a Portaria MEC nº 7, de 29 de junho de 2006, 
publicada no DOU de 30 de junho de 2006;a Resolução CUNI nº 760, de 25 de agosto de 2006; a Resolução CUNI 
nº 1.161, de 5 de outubro de 2010;o processo interno nº 4988-2011-0.RESOLVE:Conceder a Luiz Fernando de 
Medeiros Teixeira, matrícula SIAPE nº 0.419.013, progressão vertical da Classe de Adjunto IV para a Classe de 
Associado I, a partir de 10/06/2011, na carreira de Magistério Superior do quadro de pessoal desta 
Universidade.Silvia Maria de Paula Alves Rodrigues, Coordenadora de Gestão de Pessoas. 
 

PORTARIA CGP Nº 819, DE 25 DE OUTUBRO DE 2011 
A Coordenadora de Gestão de Pessoas da Universidade Federal de Ouro Preto, no uso da competência que lhe foi 
delegada através da Portaria nº 540, de 05/08/94, considerando:a Portaria MEC nº 7, de 29 de junho de 2006, 
publicada no DOU de 30 de junho de 2006;a Resolução CUNI nº 760, de 25 de agosto de 2006;a Resolução CUNI nº 
1.161, de 5 de outubro de 2010;o processo interno nº 4868-2011-0.RESOLVE:Conceder a Maria Perpetuo Socorro 
Mol Pereira Palmieri, matrícula SIAPE nº 0.418.121, progressão vertical da Classe de Adjunto IV para a Classe de 
Associado I, a partir de 09/07/2011, na carreira de Magistério Superior do quadro de pessoal desta 
Universidade.Silvia Maria de Paula Alves Rodrigues, Coordenadora de Gestão de Pessoas. 
 

PORTARIA CGP Nº 820, DE 25 DE OUTUBRO DE 2011 
A Coordenadora de Gestão de Pessoas da Universidade Federal de Ouro Preto, no uso da competência que lhe foi 
delegada através da Portaria nº 540, de 05/08/94, considerando:a Portaria MEC nº 7, de 29 de junho de 2006, 
publicada no DOU de 30 de junho de 2006;a Resolução CUNI nº 760, de 25 de agosto de 2006;a Resolução CUNI nº 
1.161, de 5 de outubro de 2010;o processo interno nº 4985-2011-0.RESOLVE:Conceder a Angélica Alves Lima, 
matrícula SIAPE nº 2.300.626, progressão vertical da Classe de Adjunto IV para a Classe de Associado I, a partir de 
31/08/2011, na carreira de Magistério Superior do quadro de pessoal desta Universidade.Silvia Maria de Paula Alves 
Rodrigues, Coordenadora de Gestão de Pessoas. 
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PORTARIA CGP Nº 821, DE 25 DE OUTUBRO DE 2011 
A Coordenadora de Gestão de Pessoas da Universidade Federal de Ouro Preto, no uso da competência que lhe foi 
delegada através da Portaria nº 540, de 05/08/94, considerando:a Portaria MEC nº 7, de 29 de junho de 2006, 
publicada no DOU de 30 de junho de 2006;a Resolução CUNI nº 760, de 25 de agosto de 2006;a Resolução CUNI nº 
1.161, de 5 de outubro de 2010;o processo interno nº 4852-2011-0.RESOLVE:Conceder a Márcia Veloso de 
Menezes, matrícula SIAPE nº 0.418.829, progressão vertical da Classe de Adjunto IV para a Classe de Associado I, 
a partir de 17/06/2011, na carreira de Magistério Superior do quadro de pessoal desta Universidade.Silvia Maria de 
Paula Alves Rodrigues, Coordenadora de Gestão de Pessoas. 
 

Atos da Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento - PROPLAD 
 

PORTARIA PROPLAD Nº 006, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2011. 
O Pró-Reitor de Planejamento e Desenvolvimento da Universidade Federal de Ouro Preto, no uso de suas 
atribuições legais, considerando:O disposto no artigo 20 da Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990;o disposto no 
artigo 15 da Resolução CUNI nº 733, que dispõe sobre a avaliação de desempenho em estágio probatório bem como 
sobre a avaliação para concessão da estabilidade do servidor técnico-administrativo em educação do quadro de 
pessoal da Universidade Federal de Ouro Preto;o processo interno nº 7922/2009-0.R e s o l v e :Art. 1º - Constituir 
uma Comissão de Avaliação composta pelos servidores Luiz Carlos Piva, Eduardo Evangelista Ferreira e Júlio César 
Harmendani, para, sob a presidência do primeiro, avaliar a concessão da estabilidade  do (a) servidor (a) Júlio César 
de Barros Nascimento.  Art. 2º - A Comissão de Avaliação terá o prazo de 30 (trinta) dias a partir da publicação desta 
no Boletim Administrativo da Universidade Federal de Ouro Preto, para fazer as avaliações e encaminhar os 
relatórios à Coordenadoria de Gestão de Pessoas. Prof. Dr. Luiz Fernando Loureiro Ribeiro, Pró-Reitor de 
Planejamento e Desenvolvimento/ UFOP. 
 

Atos da Pró-Reitoria Especial  de Assuntos Comunitários e Estudantis -  PRACE 
 

PORTARIA PRACE Nº. 014 DE 31 DE OUTUBRO DE 2011. 
O Pró-Reitor Especial de Assuntos Comunitários e Estudantis da Universidade Federal de Ouro Preto, no uso da 
competência que lhe foi delegada através da Portaria Reitoria Nº. 135, de 05 de março de 2009;Considerando o 
disposto no artigo 20 da Lei nº 8112, de 11 de dezembro de 1990,O disposto no artigo 20 da Resolução CUNI nº 
733/2006, que dispõe sobre a avaliação de desempenho em estágio probatório bem como sobre a avaliação para 
concessão da estabilidade do servidor técnico-administrativo em educação do quadro de pessoal da Universidade 
Federal de Ouro Preto,O processo interno nº 5612-2011-0R e s o l v e: Art. 1º - Constituir uma Comissão de 
Avaliação Especial, composta pelos servidores Cláudia Maciel Enes, Juliana Celeste de Matos Braga e José Vicente 
Gabriel para, sob a presidência do primeiro, avaliar o desempenho em estágio probatório da servidora Joseane 
Mendes Teixeira Rocha, lotada na Coordenadoria de Centro de Saúde/PRACE/UFOP.Art. 2º - A Comissão de 
Avaliação terá o prazo de 30 (trinta) dias, a partir a publicação desta no Boletim Administrativo desta Universidade 
Federal de Ouro Preto, para fazer as avaliações e encaminhar os relatórios à Coordenadoria de Gestão de 
Pessoas.Rafael Magdalena, Pró-Reitor Especial de Assuntos Comunitários e Estudantis  
 

Atos da Pró-Reitoria de Orçamento e Finanças - PROF 
 

PORTARIA PROF Nº 036, DE 21 DE OUTUBRO 2011. 
O Pró-Reitor de Orçamento e Finanças da UFOP, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Portaria nº 123, 
de 05 de março de 2009;RESOLVE:Art. 1 – Designar o servidor Eduardo Evangelista Ferreira, Prefeito Universitário, 
SIAPE nº 1667613, telefone nº 3559-1451, como gestor e fiscal do Contrato nº 097/201, referente ao fornecimento e 
instalação de brises.Art. 2 - Os fiscais e gestores deverão obedecer as orientações constantes da Portaria Reitoria nº 
140, de 11 de Abril de 2011.Prof. Álvaro Guarda, Pró-Reitor de Orçamento e Finanças. 
 

PORTARIA PROF Nº 037, DE 31 DE OUTUBRO 2011. 
O Pró-Reitor de Orçamento e Finanças da UFOP, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Portaria nº 123, 
de 05 de março de 2009;RESOLVE:Art. 1º – Designar o servidor Eduardo Evangelista Ferreira, SIAPE nº 1667613, 
telefone nº 3559-1451, como gestor do contrato referente à Dispensa de Licitação nº 207/2011 – Execução de obras 
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civis para construção do ginásio de ginástica olímpica e para adaptações e construção da cobertura da piscina do 
Centro Desportivo da Universidade Federal de Ouro Preto, no Campus do Morro do Cruzeiro, na cidade de Ouro 
Preto/MG.Art. 2º – Os Engenheiros Neymar Camões de Moura, SIAPE nº 1041731, telefone nº 3559-1451, e Júlio 
César de Barros Nascimento, SIAPE nº 1667445, Telefone nº 3559-1444, serão os fiscais técnico e administrativo, 
respectivamente.Art. 3º – Os fiscais e gestores deverão obedecer as orientações constantes da Portaria Reitoria nº 
140, de 11 de Abril de 2011.Prof. Álvaro Guarda, Pró-Reitor de Orçamento e Finanças. 
 

PORTARIA PROF Nº 038, DE 20 DE OUTUBRO 2011. 
O Pró-Reitor de Orçamento e Finanças da UFOP, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Portaria nº 123, 
de 05 de março de 2009;RESOLVE: Art. 1º – Designar as servidoras Eliane Aparecida Lima e Silva, SIAPE nº 
2463809, e Andressa Silva Schiassi, SIAPE nº 1861386, lotadas na Coordenadoria de Suprimentos – Área de 
Contratos, como gestoras do contrato referente à Dispensa de Licitação nº 194/2011 – Prestação de serviços de 
manutenção da página eletrônica do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental – PROAMB – da 
Universidade Federal de Ouro Preto, localizada no endereço http://www.proamb.ufop.br.Art. 2º – A servidora Vânia 
Aparecida de Almeida Barbosa, SIAPE nº 1753039, lotada na Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, ficará 
responsável pelo acompanhamento e fiscalização na execução do referido contrato Art. 3º – Os fiscais e gestores 
deverão obedecer as orientações constantes da Portaria Reitoria nº 140, de 11 de Abril de 2011.Prof. Álvaro Guarda, 
Pró-Reitor de Orçamento e Finanças. 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Atos do Instituto de Ciências Exatas e Biológicas - ICEB 
 

PORTARIA ICEB Nº. 71, de  27 de outubro de 2011. 
A Vice-Diretora do Instituto de Ciências Exatas e Biológicas da Universidade Federal de Ouro Preto, no uso de suas 
atribuições legais, considerando:Resolução CEPE nº. 4.450, de 29 de  abril de 2011;Ofício COCBI nº 23/2011.R e s 
o l v e :Designar os docentes Alessandra Rodrigues Kosovits (DEBIO), Alexandre Silva da Paula (DEBIO), Andréa 
Mendes do Nascimento (DEQUI), Andrea Gomes Campos Bianchi (DEFIS), Fábio Augusto Rodrigues e Silva 
(DEBIO) e Leandro Márcio Moreira (DECBI)  para comporem o Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Curso de  
Ciências Biológicas. Profª. Drª. Maria Célia da Silva Lanna, Vice-Diretora do ICEB. 
 

PORTARIA ICEB Nº. 72, de  27 de outubro de 2011. 
A Vice-Diretora do Instituto de Ciências Exatas e Biológicas da Universidade Federal de Ouro Preto, no uso de suas 
atribuições legais, considerando:Resolução CEPE nº. 4.450, de 29 de  abril de 2011; R e s o l v e :Designar a 
docente Mariane Cristina Schnitzler (DEQUI) para compor o Núcleo  Docente Estruturante (NDE) do Curso de  
Química Licenciatura. Profª. Drª. Maria Célia da Silva Lanna, Vice-Diretora do ICEB. 

 
PORTARIA ICEB Nº .  73, de 01 de novembro de 2011. 

O Diretor do Instituto de Ciências Exatas e Biológicas da Universidade Federal de Ouro Preto, no uso de suas 
atribuições legais, considerando:o processo interno nº.  5566-2010-0; a PORTARIA ICEB Nº. 077, de  13 de 
dezembro de 2010;o Ofício ERSG/12/11, enviado pelo Prof. José Álvaro Tadeu  Ferreira, Presidente da comissão 
designada pela PORTARIA ICEB nº. 077/2010, solicitando prorrogação de prazo para a conclusão dos trabalhos.R e 
s o l v e : Prorrogar, por mais 30 dias, para a conclusão dos trabalhos da Comissão de Avaliação do Estágio 
Probatório, relativo à 2ª. avaliação do desempenho do servidor docente  Ernesto Del Rosário Santibanez 
Gonzalez.Profª.  Drª.  Maria Célia da Silva Lanna, Vice-Diretora do ICEB. 
 
 

Atos do Instituto de Ciências Humanas e Sociais - ICHS 
 

ATO ADMINISTRATIVO DA DIRETORIA/ICHS Nº 01/2011 
O Diretor do Instituto de Ciências Humanas e Sociais, no uso da competência que lhe foi delegada através da 
Portaria 283, de 02 de julho de 2010, Considerando a Resolução do Conselho Departamental nº410 – de 31 de 
agosto de 2011,RESOLVE: Reiterar à Comissão de Avaliação de Desempenho em Estágio Probatório designada 
pela Portaria ICHS/UFOP Nº26 – de 24 de outubro de 2011, a utilização dos instrumentos constantes às fls 56 a 79 
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para proceder a 2ª etapa da avaliação do servidor LUCIANO CAMPOS SILVA.Tornar sem efeito os demais 
documentos: - ata de instalação –fl. 54; -  relatório de avaliação – fl.80 e a ata de conclusão - fl.81.Mariana, 24 de 
outubro de 2011. Prof. Dr. William Augusto Menezes, Diretor do ICHS. 
 

PORTARIA ICHS/UFOP Nº24 – de 12 de setembro de 2011 
O Diretor do Instituto de Ciências Humanas e Sociais da Universidade Federal de Ouro Preto, no uso de suas 
atribuições que lhe foram delegadas através da Portaria nº 283, de 02 de julho de 2010.Considerando a solicitação 
do CAINT de 31 de agosto de 2011, RESOLVE: Designar os nomes dos professores Luiz Estevam de Oliveira 
Fernandes (Departamento de História), Emilio Carlos Roscoe Maciel (Departamento de Letras) e Luciano Campos 
Silva (Departamento de Educação) para, sob a presidência do primeiro, constituírem a Banca Examinadora para 
análise das candidaturas ao processo de mobilidade acadêmica que trata o Edital CAINT/UFOP Nº 02/2011, de 12 
de agosto de 2011.Prof. Dr. William Augusto Menezes, Diretor do ICHS. 
 

PORTARIA ICHS/UFOP Nº25 – de 06 de outubro de 2011 
O Diretor do Instituto de Ciências Humanas e Sociais da Universidade Federal de Ouro Preto, no uso de suas 
atribuições que lhe foram delegadas através da Portaria nº 283, de 02 de julho de 2010, considerando:O disposto no 
Art.20 da Lei 8.112 de 11 de dezembro de 1990;O disposto no Art.17 da Resolução CUNI 732, que dispõe sobre a 
avaliação de desempenho em estágio probatório do quadro de pessoal da Universidade Federal de Ouro Preto;O 
processo interno nº753/2010-0, O afastamento integral da Profª Virginia Albuquerque de Castro Buarque, 
RESOLVE:Art. 1º –  Tornar sem efeito a Portaria ICHS/UFOP nº 08 de 28 de março de 2011. Art. 2º  – Constituir 
Comissão de Avaliação que passa a ser composta pelos servidores Crisoston Terto Vilas Boas (DEHIS – SIAPE 
0.418.085), Profª Andrea Lisly Gonçalves (DEHIS - SIAPE 0.418.526), Prof. Fábio Faversani (DEHIS – SIAPE 
0.418.900) e Prof. Ronaldo Pereira de Jesus (DEHIS – SIAPE 2.176.271) para, sob a presidência do primeiro, avaliar 
o desempenho em estágio probatório – 3ª avaliação - do(a) servidor(a) MATEUS HENRIQUE DE FARIA PEREIRA 
(DEHIS).Art. 3º - Estabelecer à Comissão de Avaliação o prazo de trinta (30) dias para emitir o relatório final de 
avaliação.Prof. Dr. William Augusto Menezes, Diretor do ICHS. 
 

PORTARIA ICHS/UFOP Nº26 – de 24 de outubro de 2011 
O Diretor do Instituto de Ciências Humanas e Sociais da Universidade Federal de Ouro Preto, no uso de suas 
atribuições que lhe foram delegadas através da Portaria nº 283, de 02 de julho de 2010, considerando:O disposto no 
Art.20 da Lei 8.112 de 11 de dezembro de 1990;O disposto no Art.17 da Resolução CUNI 732, que dispõe sobre a 
avaliação de desempenho em estágio probatório do quadro de pessoal da Universidade Federal de Ouro Preto;O 
processo interno nº5282/2008-0, A Resolução do Conselho Departamental do ICHS nº410 - de 31/08/2011, 
RESOLVE:Art. 1º Tornar sem efeito a Portaria ICHS nº26 – de 17 de novembro de 2009.Art. 2º - Constituir Comissão 
de Avaliação que passa a ser composta pelos servidores, Profª Rosana Areal de Carvalho (DEEDU – SIAPE 
2.173.578), Erisvaldo Pereira dos Santos (DEEDU – SIAPE 2.171.569), Profª Célia Maria Fernandes Nunes (DEEDU 
- SIAPE  1.152.301 e Prof. José Benedito Donadon Leal (DECSO/ICSA)    para, sob a presidência da primeira, 
realizar a 2ª e 3ª etapas de avaliação  do desempenho em estágio probatório do(a) servidor(a) LUCIANO CAMPOS 
SILVA (DEEDU), utilizando os instrumentos  apresentados às folhas 56 a 79 – relativas a 2ª avaliação.Art. 3º - 
Estabelecer à Comissão de Avaliação o prazo de trinta (30) dias para emitir o relatório final de avaliação.Prof. Dr. 
William Augusto Menezes, Diretor do ICHS. 
 

PORTARIA ICHS/UFOP Nº27 – de 24 de outubro de 2011 
O Diretor do Instituto de Ciências Humanas e Sociais da Universidade Federal de Ouro Preto, no uso de suas 
atribuições que lhe foram delegadas através da Portaria nº 283, de 02 de julho de 2010, considerando:O processo 
interno nº7925-2009, RESOLVE:Constituir a Comissão Especial de Avaliação de Desempenho para Concessão de 
Estabilidade de Servidor composta pelos servidores Adriano Sérgio Lopes da Gama Cerqueira (SIAPE 0.418.898 – 
Chefia imediata),  Lindomar Pedroza (SIAPE 1.083.606) e Lúcia Joana D´Arc Simplício (SIAPE 1.615.551), para sob 
a presidência do primeiro realizar a avaliação de desempenho para concessão de estabilidade da servidora Maria 
Angélica Calixto de Amorim (DEHIS).Prof. Dr. William Augusto Menezes, Diretor do ICHS. 
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PORTARIA ICHS/UFOP Nº28 – de 25 de outubro de 2011 
O Diretor do Instituto de Ciências Humanas e Sociais da Universidade Federal de Ouro Preto, no uso de suas 
atribuições que lhe foram delegadas através da Portaria nº 283, de 02 de julho de 2010, considerando:O processo 
interno nº7912-2009-0, RESOLVE:Constituir a Comissão Especial de Avaliação de Desempenho para Concessão de 
Estabilidade de Servidor composta pelos servidores Marcus Vinicius Fonseca (SIAPE 1.714.357 – Chefia imediata),  
Janaina  Fonseca Gomes Tette (SIAPE 1.463.819) e Maria Luisa das Chagas (SIAPE 1.518.710), para sob a 
presidência do primeiro realizar a avaliação de desempenho para concessão de estabilidade da servidora CÁTIA 
REGINA MARQUES FORTES DA MATA (DEEDU). Prof. Dr. William Augusto Menezes, Diretor do ICHS. 
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