
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA

REITORIA - DIRETORIA DO CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

OFÍCIO/SEI Nº 71/2019/CAMPUSGV-DIRETORIA

Governador Valadares, 17 de junho de 2019.

Ao Senhor
Marcus Vinicius David 
Reitor da UFJF 
 

  

Assunto: Providências institucionais para uma estrutura própria para o Campus de
Governador Valadares da UFJF 

      
 

    Prezado Reitor,

 

1. Considerando a publicação do Relatório da Controladoria Geral da
União (CGU) em 26 de fevereiro de 2019  e a conclusão dos trabalhos  da
"Comissão de análise de alternativas para instalação da estrutura definitiva do
campus Governador Valadares incluído levantamento de dados e análise dos custos
estimados para a retomada da obra do campus" (Portaria da Reitoria nº 21 de 03
de janeiro de 2019), em 18 de maio de 2019, solicito informações sobre os
próximos encaminhamentos para as providências recomendadas pela CGU e
Comissão. 

2. Uma estrutura própria e definitiva garantirá a manutenção e
desenvolvimento da universidade na região Leste de Minas Gerais, com cursos de
graduação e pós graduação públicos. Estes encaminhamentos são indispensáveis,
pois trata-se de uma necessidade da região, interesse da comunidade e
fundamental para o atendimento das demandas dos estudantes, técnicos e
docentes da instituição. 

3. Informo que a Direção Geral está à disposição para contribuir para
os encaminhamentos indicados pela equipe da Reitoria. 

 

Atenciosamente,

 

 

PETERSON MARCO O. ANDRADE 

DIRETOR GERAL DO CAMPUS GV 

Documento assinado eletronicamente por Peterson Marco de Oliveira Andrade,
Diretor (a), em 17/06/2019, às 17:04, conforme horário oficial de Brasília, com
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fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no Portal do SEI-Ufjf
(www.ufjf.br/SEI) através do ícone Conferência de Documentos, informando o código
verificador 0001038 e o código CRC 91A0433E.

 

Rua José Lourenço Kelmer, s/n - Campus Universitário - Bairro São Pedro - CEP 36036-900 - Juiz de
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm

	GERAL 01: Ofício (numeração controlada pelo setor) CAMPUSGV-DIRETORIA 0001038

