
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA

REITORIA - DIRETORIA DO CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

OFÍCIO/SEI Nº 128/2019/CAMPUSGV-DIRETORIA

Governador Valadares, 09 de novembro de 2019.

Ao Senhor 
Marcus Vinícius David 
Reitor da UFJF 
Universidade Federal de Juiz de Fora

  

Assunto: Demandas do Conselho Gestor do Campus de Governador Valadares para a
Administração Superior da UFJF 

  

Magnífico Reitor,

 

Com nossos cordiais cumprimentos viemos por meio deste encaminhar as
demandas do Conselho Gestor do Campus de Governador Valadares aprovadas em sua 30a

Reunião Ordinária, realizada em 08 de Novembro de 2019. As solicitações estão descritas
abaixo:

01-  Atuar na busca de recursos de capital e custeio exclusivos para o Campus
GV conforme previsto na LOA de 2017, por exemplo, para a manutenção, consolidação e
desenvolvimento do Campus;

02- Solicitar a inclusão das obras do Campus no Plano Plurianual (PPA) – 2020-
2023 conforme recomendado pela Controladoria Geral da União (CGU); 

03- Providências de uma Pró Reitoria para atender o Campus de Governador
Valadares. Esta Pró Reitoria poderia atuar juntamente com a equipe da reitoria para a
captação de recursos, representação institucional do Campus em GV e como um facilitador
na tramitação dos processos no Campus Sede;

04- Isonomia para as funções entre os Coordenadores do Campus;

05- Descentralização das ações administrativas, conforme relatório produzido
pela Comissão em Julho de 2018, para uma maior eficiência para a tramitação dos processos
e subsídios para as tomadas de decisões;

06- Reservar bolsas de iniciação científica para o Campus de Governador
Valadares;

07 - Van adaptada para aumentar a acessibilidade do campus, visto que esta
demanda tem aumentado a cada semestre;

08 - Buscar uma assistência jurídica para a gestão do Campus para uma
atuação com maior eficiência nas relações intercampi;

09 - Retorno do Coral Universitário. O setor de comunicação tenta, desde o fim
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de 2018, uma alternativa para reativação do Coral Universitário, uma vez que a maestrina
voluntária que atuava até então não pôde continuar os trabalhos. Foi buscada a contratação
de um profissional na área, o que encontrou diversos obstáculos em diversos níveis e
setores de Juiz de Fora. Sem isso, as atividades foram suspensas e o campus perde uma das
atividades que mais retorno positivo de imagem promovia à UFJF Campus GV;

10 - Providenciar cursos de capacitação para o Campus GV, preferencialmente
presenciais, especialmente na questão de gestão e fiscalização de contratos;

11-  Viabilizar as reuniões do CONSU por videoconferência conforme modelo
usado pela estrutura multicampi de algumas Universidades Federais;

12- Providências de Professor substituto para as Direções de Unidade e
Coordenação Acadêmica para aumentar a dedicação dos professores na gestão do Campus
com 15 cursos. O professor substituto apenas ao Diretor Geral é pouco para a complexidade
de um Campus sem sede própria e com recursos humanos e financeiros escassos

13- Reposição das vagas de técnicos e docentes conforme o documento de
pactuação assinado entre o MEC e UFJF no mês de novembro de 2010 para atendimento
das demandas administrativas e acadêmicas do Campus;

14- Apoio institucional para a criação de um setor e uma política de inovação
dentro da estrutura administrativa do Campus. 

15-  Funções gratificadas para atender as lideranças do SIASS, Comunicação,
Núcleo de Tecnologia da Informação, Suprimentos, Contratos, bibliotecas e setores
acadêmicos, tais como as pós graduações, pesquisa, extensão e inovação.

 

 

 

Atenciosamente, 

 

Prof. Dr. Peterson Marco de Oliveira Andrade
Presidente do Conselho Gestor do Campus de Governador Valadares

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
 
 
 

Universidade Federal de Juiz de Fora | Campus Governador Valadares
Rua São Paulo, 745, Centro - Governador Valadares-MG

Tel.: 33. 3301 1000 - Ramal 1105/1106

Documento assinado eletronicamente por Peterson Marco de Oliveira Andrade,
Diretor (a), em 11/11/2019, às 11:19, conforme horário oficial de Brasília, com
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 0039164 e o código CRC DD1E7020.
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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