
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO EGRÉGIO CONSELHO SUPERIOR DA 1 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA, REALIZADA NO DIA 08 DE 2 

ABRIL DE 2016, ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, NO MUSEU DE ARTE 3 

MURILO MENDES. 4 

Aos oito dias do mês de abril do ano de dois mil e dezesseis, às quatorze horas e trinta 5 

minutos, na Sala do Conselho Superior, no Museu de Arte Murilo Mendes, 6 

regimentalmente convocado sob a Presidência do Professor Doutor Marcus Vinicius 7 

David e com as presenças dos Conselheiros: Marcos Vinício Chein Feres, Ana Cláudia 8 

Peters Salgado, Frederico Freire Rosa, Clarice Cassab Torres, Ivana Lúcia Damásio, 9 

André Luis Marques Marcato, Marcos Tanure Sanabio, Ricardo de Cristófaro, Aline 10 

Araújo Passos, Altemir José Gonçalves Barbosa, Ana Paula Ferreira, Gilmar José dos 11 

Santos, José Gustavo Francis Abdala, Lourival Batista de Oliveira Júnior, Marcos 12 

Borges, José Otávio do Amaral Corrêa, Neiva Ferreira Pinto, Maria Cristina 13 

Vasconcellos Furtado, Andréa Vassalo Fagundes, Cristina Simões Bezerra, Denise 14 

Barbosa de Castro Friedrich, Elton Geraldo de Oliveira Góis, Joacir Teixeira de Melo, 15 

Jorge Carlos Felz Ferreira, José Fanias Lima, Lilian Pinto da Silva, Lyderson Facio 16 

Viccini, Maria dos Remédios P. da Silva, Lucas da Silva Simeão, Rosângela Márcia 17 

Frizzero,  Ricardo Bonfante, Sandro Rodrigues Mazorche, Márcia Aparecida de Paula e 18 

Souza e Erich Vidal Carvalho, realizou-se mais uma reunião do egrégio Conselho 19 

Superior da Universidade Federal de Juiz de Fora. Justificada a ausência dos 20 

Conselheiros: Henrique Duque de Miranda Chaves Filho, Maurício Gattás Bara Filho, 21 

Hélio Antônio da Silva, Wilhelm Passarela Freire e André Silva Martins. Havendo 22 

número legal, deu-se início à reunião. O Senhor Presidente saudou a todos e todas, 23 

ressaltando sua satisfação e honra em presidir uma reunião do Conselho Superior. 24 

Pontuou que já teve a oportunidade de participar deste Conselho por nove anos, sendo 25 

cinco anos como Pró-Reitor e quatro anos como Diretor da Faculdade de Administração 26 

e Ciências Contábeis. Destacou que, agora, retorna a este Egrégio Conselho com esta 27 

missão tão elevada e de tamanha responsabilidade que lhe fora atribuída. O Senhor 28 

Presidente informou que irá falar um pouco sobre o processo de eleição, bem como o 29 

processo de transição, contudo, explicou que gostaria de fazer estas considerações ao 30 

final, quando da apresentação de sua equipe. Desta forma, dando prosseguimento à 31 

reunião, o Sr. Presidente encaminhou para deliberação a aprovação da ata de reunião do 32 

dia 30/03/2016, a qual foi aprovada por unanimidade. Na sequência, dando início à 33 

ordem do dia, 1. Processo Nº 23071.014921/2014-25, Nova Estrutura Organizacional 34 

da Administração Superior da UFJF, o Senhor Presidente, Marcus David, esclareceu 35 

as alterações propostas na Estrutura Organizacional. Explicou que as modificações 36 

apresentadas, nesta reunião, ao Conselho Superior, são pequenos ajustes necessários, 37 

inclusive, para que possam ser emitidas as portarias de nomeação, já que haverá 38 

pequenas mudanças de nomes e também alterações de funções entre duas Pró-Reitorias 39 

da área meio. Ele ressaltou que, oportunamente, será apresentada uma mudança mais 40 

significativa, com maior detalhamento. Neste primeiro momento, a mudança ocorrerá 41 

nas funções de duas pró-reitorias: na Pró-Reitoria de Planejamento e Gestão e na Pró-42 

Reitoria de Infraestrutura.  Esclareceu que as duas Pró-Reitorias permanecerão, mas 43 



haverá uma redistribuição de funções entre esses Pró-Reitores. A Pró-Reitoria de 1 

Planejamento concentrará todas as suas ações em Planejamento, Orçamento e Finanças. 2 

Já os aspectos relacionados à gestão, como, por exemplo, os processos de suprimentos, 3 

de almoxarifado e de patrimônio serão deslocados para a outra Pró-Reitoria, que agora 4 

passará a ser chamada de Pró-Reitoria de Infraestrutura e Gestão. O Senhor Presidente 5 

esclareceu que a estratégia por trás desta mudança é permitir a concentração de esforços 6 

em um processo de planejamento intenso na Universidade, com amplo envolvimento da 7 

comunidade universitária, bastante focado em um modelo de orçamento participativo. 8 

Todos os processos administrativos e de infraestrutura ficariam concentrados, então, na 9 

Pró-Reitoria de Infraestrutura e Gestão. Deste modo, além dos processos de manutenção 10 

e obras, já pertencentes a esta Pró-Reitoria, seriam também incluídos os seguintes 11 

processos: segurança, transporte, compras, patrimônio e almoxarifado. O Senhor 12 

Presidente do Conselho, Marcus David, destacou, ainda, que esta será uma Pró-Reitoria 13 

com grande encargo relacionado à estrutura, à manutenção e ao funcionamento da 14 

Universidade. Além disto, informou que haverá também algumas mudanças de nomes. 15 

A atual Pró-Reitoria de Apoio Estudantil e Educação Inclusiva passará a ser chamada de 16 

Pró-Reitoria de Assistência Estudantil e Educação Inclusiva. Haverá também a inclusão 17 

de mais uma diretoria vinculada à Reitoria, a qual será denominada Diretoria de 18 

Inovação Tecnológica, que terá que cuidar dos sistemas associados ao CRITT (Centro 19 

Regional de Inovação e Transferência de Tecnologia), ao projeto do Parque 20 

Tecnológico e ao Marco Normativo, o qual se faz necessário, frente à nova lei de 21 

inovação. O Senhor Presidente, explicou, ainda, que as funções de Inovação, 22 

anteriormente, estavam vinculadas à Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, mas 23 

que, agora, haverá o deslocamento destas atividades para a Diretoria de Inovação. 24 

Ressaltou que haverá, oportunamente, a apresentação da criação de uma nova Pró-25 

Reitoria, a qual será designada para a gestão dos recursos informacionais. Contudo, 26 

ainda haverá um trabalho a ser desenvolvido para que esta proposta possa ser trazida ao 27 

Conselho Superior. Findada a explicação acerca das alterações apresentadas, o Senhor 28 

Presidente abriu ao plenário para debate e deliberação. A Conselheira Ivana Damásio 29 

solicitou a palavra, oportunidade em que deu boas vindas ao novo Reitor e Presidente 30 

do Conselho e o questionou se os cargos de Pró-Reitores Adjuntos permaneceriam. O 31 

Senhor Presidente explicou que nem todas as Pró-Reitorias terão Pró-Reitores Adjuntos. 32 

Haverá Pró-Reitoria Adjunta na Pró-Reitoria de Planejamento, na Pró-Reitoria de 33 

Infraestrutura, na Pró-Reitoria de Graduação e na Pró-Reitoria de Pós-Graduação. Após 34 

o esclarecimento apresentado, não houve mais questionamentos. O Presidente 35 

encaminhou o assunto para deliberação, tendo o Conselho aprovado por unanimidade as 36 

alterações apresentadas na estrutura organizacional. A seguir, passou para o segundo 37 

item de pauta, que trata da Fala do Vice-Reitor Prof. Dr. Marcos Vinício Chein 38 

Feres. O Conselheiro Marcos Vinício Chein Feres, então, procedeu à leitura de sua 39 

carta ao Magnífico Reitor, cuja íntegra lê-se a seguir: “Juiz de Fora, 08 de abril de 2016. 40 

Prezados Conselheiros, Prezadas Conselheiras, Magnífico Reitor, Aprendi desde muito 41 

cedo que compromissos devem ser honrados, promessas devem ser cumpridas, não 42 

porque nos são impostos ônus ou obrigações específicas e muito menos porque pressões 43 



são criadas e disseminadas para que constrangimentos surjam. O verdadeiro sentido do 1 

exercício de uma função política se constrói a partir dos diferentes olhares sobre o valor 2 

do interesse público. Quando o Reitor, Julio Chebli, renunciou ao cargo, acreditei que 3 

não havia motivos para que eu deixasse o cargo de Vice-reitor. De fato, naquele 4 

momento percebia que havia, ao contrário, um chamado para permanecer e estabelecer 5 

um ambiente de serenidade e de segurança para que o processo de escolha de novos 6 

gestores e de transição fosse o menos traumático para toda a instituição. Era essencial 7 

que contratos, licitações, bolsas entre outros fossem realizados em prol do regular 8 

andamento das atividades universitárias. Além disso, nunca tive motivos para renunciar 9 

ao cargo que me fora outorgado pelo procedimento democrático anteriormente 10 

realizado. Todavia, quando um novo processo de consulta democrática é instalado e 11 

toda a comunidade é instada a escolher novos Reitor e Vice para se criar uma nova 12 

administração, surge um motivo concreto para que o ciclo anterior fosse agora 13 

substituído por novas escolhas referendadas por toda a coletividade acadêmica. Em 14 

função disso, venho hoje à presença do Conselho Superior entregar o meu cargo de 15 

VICE-REITOR para que o procedimento interno desse Conselho seja realizado nos 16 

moldes da escolha da comunidade da UFJF. Mais do que isso, venho dispor do cargo de 17 

Vice-Reitor porque acredito ter cumprido minha missão e os objetivos a que me propus, 18 

principalmente, quando da renúncia de Julio Chebli. Por fim, creio ter sido fiel a toda 19 

comunidade da UFJF quando, ao fim de todas as minhas forças, mantive-me até o 20 

último dia de transição para que esta fosse realizada de forma aberta, democrática e, 21 

sobretudo, transparente. Por tudo isso, posso hoje me despedir da Administração 22 

Superior, do Conselho Superior e de toda a UFJF com o sentimento de dever cumprido 23 

e, sobretudo, com os versos de Thiago de Melo: “Faz escuro mas eu canto, porque a 24 

manhã vai chegar. Vem ver comigo companheiro, A cor do mundo mudar Vale a pena 25 

não dormir Para esperar a cor do mundo mudar”. Que os novos Reitor e Vice sejam 26 

firmes e fiéis aos princípios democráticos e, sobretudo, possam ter resiliência para 27 

mudar a cor de nossa universidade, tornando-a um espaço de emancipação, de diálogo 28 

constante e, sobretudo, de respeito e afeto pelo outro. Esse é meu mais sincero desejo de 29 

sucesso ao nosso novo Reitor. Muito obrigado a toda a UFJF e ao Conselho Superior 30 

por tudo o que me ensinaram. Cordialmente, Marcos Vinício Chein Feres.” Ao final da 31 

leitura da carta, o Sr. Presidente do Conselho, Marcus David, destacou que, antes de 32 

abrir a palavra aos Conselheiros, gostaria de registrar o seu reconhecimento pela forma 33 

serena, cuidadosa e correta com que o processo de transição foi conduzido pelo 34 

Professor Marcos Vinício Chein Feres. Pontuou que a Universidade passou por um 35 

momento de instabilidade muito sério, diante da renúncia do Reitor Júlio Chebli. Além 36 

disto, destacou que o processo de transição se deu em uma época orçamentária 37 

complicada, onde se realizou o fechamento de um exercício orçamentário muito difícil, 38 

referente ao ano de 2015 e, ainda, iniciou-se o período de abertura orçamentária 39 

referente o ano de 2016, que também se trata de um orçamento complexo. O Senhor 40 

Presidente, Marcus David, asseverou que outros temas graves da gestão também se 41 

sucederam durante este período. Contudo, eram assuntos que não poderiam aguardar o 42 

fim do processo transitório, pois eram urgentes e precisavam ser solucionados. Desta 43 



forma, o Senhor Presidente ressaltou que gostaria de parabenizar a conduta e a 1 

capacidade do Professor Marcos Vinício Chein Feres de superar um momento tão 2 

difícil. Finalizado seu registro, o Senhor Presidente abriu a palavra ao plenário. 3 

Diversos Conselheiros manifestaram seu reconhecimento, parabenizando e agradecendo 4 

ao Professor Marcos Vinício Chein Feres pelo período em que o mesmo se dedicou à 5 

gestão da Universidade. Registraram formalmente seu reconhecimento os seguintes 6 

Conselheiros: Clarice Torres, Maria dos Remédios, Márcia Aparecida Souza, Cristina 7 

Simões Bezerra, Neiva Pinto, José Otávio Corrêa, Lourival Júnior e Lucas Simeão. A 8 

Conselheira Denise Friedrich também manifestou-se, reiterando os elogios apresentados 9 

ao Professor Marcos Vinício Chein Feres e sua equipe, já expressos na última reunião 10 

do Conselho, em que ressaltou a capacidade dos mesmos de bem conduzir os processos 11 

dentro da Universidade. Finalizadas as inscrições, o Senhor Presidente encaminhou para 12 

deliberação o acatamento, por parte do Conselho Superior, da renúncia apresentada pelo 13 

Vice-Reitor, Prof. Marcos Vinício Chein Feres, o que foi aprovado por unanimidade. 14 

Ao final, o Professor Marcos Vinício Chein Feres agradeceu os elogios que recebeu dos 15 

membros do Conselho e destacou que seu trabalho só foi viabilizado devido ao 16 

empenho de toda a sua equipe, bem como dos funcionários técnico-administrativos. 17 

Agradeceu, ainda, aos diretores de Unidade, que tiveram a compreensão necessária 18 

quanto aos momentos difíceis enfrentados. Encerrou destacando que está finalizando a 19 

sua gestão com a sensação de dever cumprido e que acredita que esta conquista só foi 20 

possível, pois havia ao seu lado boas pessoas empenhadas em realizar um bom trabalho. 21 

O Senhor Presidente, Marcus David, explicou que, frente à vacância do cargo de Vice-22 

Reitor, será necessário realizar uma convocação extraordinária do Conselho Superior, 23 

com pauta específica para eleição de Vice-Reitor. Desta maneira, convocou a todos para 24 

a referida reunião, a ser realizada na segunda-feira, dia 11 de Abril, às 10h, no Museu de 25 

Arte Murilo Mendes, cuja pauta é a composição da Lista Tríplice de Vice-Reitor. A 26 

seguir, passou para o terceiro item da pauta, Apresentação dos integrantes da equipe 27 

do novo reitorado (2016/2020), solicitando, para isto, a autorização do Conselho para 28 

entrada de sua equipe e do fotógrafo da equipe de Comunicação. Autorização concedida 29 

por unanimidade pelos conselheiros. Uma vez realizada a entrada de toda a equipe, o 30 

Senhor Presidente iniciou a apresentação de cada um dos membros de sua gestão, 31 

conforme descrito à seguir: Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e Finanças – 32 

Prof. Eduardo Antônio Salomão Condé; Pró-Reitoria de Infraestrutura e Gestão - 33 

Prof. Marcos Tanure Sanábio; Pró Reitoria de Recursos Humanos – Técnica-34 

administrativa Kátia Maria Silva de Oliveira e Castro; Pró-Reitoria de Assistência 35 

Estudantil e Educação Inclusiva - Prof. Marcos Souza Freitas; Pró-Reitoria de Pós-36 

Graduação e Pesquisa – Profª. Mônica Ribeiro de Oliveira; Pró-Reitoria Adjunta de 37 

Pós-Graduação e Pesquisa – Prof. Luis Paulo da Silva Barra; Pró-Reitoria de 38 

Graduação – Profª. Maria Carmem Simões Cardoso de Melo; Pró-Reitoria Adjunta 39 

de Graduação - Prof. Cassiano Caon Amorim; Pró-Reitoria de Cultura - Prof.ª 40 

Valéria de Faria Cristófaro; Secretário Geral – Prof. Rodrigo de Souza Filho; Chefe de 41 

Gabinete – Técnico-administrativa Mara de Mendonça Loureiro; Diretoria de Imagem 42 

Institucional – Prof. Márcio de Oliveira Guerra; Diretoria de Ações Afirmativas – 43 



Prof. Julvan Moreira de Oliveira; Diretoria de Avaliação Institucional – Prof.ª 1 

Michele Cristina Rezende; Diretoria de Relações Internacionais – Prof.ª Bárbara Inês 2 

Ribeiro Daibert; Diretoria de Inovação Tecnológica – Prof. Ignácio Godinho Delgado; 3 

Pró-Reitora Adjunta de Infraestrutura – Servidora Janezete Aparecida Purgato 4 

Marques; Pró-Reitoria de Extensão - Prof.ª Ana Lívia de Souza Coimbra. Após 5 

apresentar a equipe, o Senhor Presidente agradeceu ao Conselho a confiança depositada 6 

em referendar a escolha que foi realizada na consulta direta à comunidade acadêmica. 7 

Informou que, após o referendo do CONSU, deu-se início a dois processos: um 8 

relacionado ao trâmite do processo de nomeação e posse em Brasília, o qual, apesar da 9 

demora, cumpriu os prazos regulares e culminou com a sua posse no dia 06 de Abril, 10 

em Brasília; e outro referente ao trabalho desenvolvido pela equipe de transição. No que 11 

tange a esta última, ressaltou que, na perspectiva de inovar, foram convidados diretores 12 

de unidades acadêmicas para participar do processo de transição. Explicou que o 13 

objetivo desta iniciativa foi estimular, desta forma, uma prática de transparência, para 14 

que o processo de transição não ocorresse apenas entre duas equipes (no caso, a equipe 15 

que estaria deixando a reitoria e a equipe que estaria assumindo os trabalhos). Neste 16 

sentido, o Senhor Presidente agradeceu aos diretores que participaram do processo de 17 

transição, bem como às equipes que estão deixando à reitoria - estas últimas por terem 18 

fornecido informações e relatórios importantes, dando, desta forma, condições para que 19 

a nova gestão assumisse com mais informações acerca dos processos. Explicou que, 20 

quando esteve em Brasília, foi comunicado, pelo Secretário Executivo do MEC, 21 

Professor Luiz Cláudio Costa, sobre um corte grande de recursos, na ordem de mais de 22 

5 (cinco) bilhões de reais. E, tendo em vista este contingenciamento, não seria possível 23 

para o MEC garantir a execução dos orçamentos de custeio destinados às 24 

Universidades. Neste sentido, pontuou que o cenário que se coloca, em Brasília, é que 25 

caso o Congresso reveja as metas fiscais, será possível, então, reanalisar este 26 

contingenciamento, o que poderá dar um alívio à questão financeira. Contudo, enquanto 27 

isto não ocorre, as Universidades estão com seu orçamento de custeio contingenciado 28 

em 20%. O orçamento de capital está contingenciado em 60%, ou seja, só há 40% 29 

liberado. O Senhor Presidente esclareceu que, na avaliação do Secretário do MEC, sem 30 

uma mudança de política econômica e uma mudança de limites orçamentários, será 31 

preciso conviver com este corte até o final do exercício. O Senhor Presidente do 32 

Conselho ressalvou que, em que pese este momento de dificuldade financeira, está 33 

assumindo com muito otimismo. Destacou que há, por parte da nova equipe de gestão, a 34 

consciência do tamanho do desafio, mas também há a expectativa de que se possa 35 

avançar, pois acredita que mudanças de padrão de gestão, mudanças de práticas 36 

democráticas, mudanças no exercício de intensificar as relações de transparência, 37 

aliados à criatividade nos processos gestão, podem contribuir para avançar no projeto 38 

que foi tão debatido e aprovado nas urnas da UFJF. Abordou as questões referentes à 39 

instabilidade política em Brasília, frente à ameaça do impeachment da Presidente da 40 

República. Explicou que o Secretário Executivo do MEC sugeriu que a Universidade 41 

apresentasse, antes da votação do impeachment, um diagnóstico da situação da 42 

Universidade, principalmente no que diz respeito às obras inacabadas, pois, segundo 43 



informado, o MEC pretende realizar um esforço neste sentido. Contudo, explicou que a 1 

orientação recebida foi de que, as obras que tão enfrentando problemas de natureza 2 

legal, jurídica e de órgãos de fiscalização mais graves, não poderiam ser temas neste 3 

primeiro momento, dado o pouco espaço de tempo que se teria para resolver. No 4 

entanto, obras julgadas prioritárias pela Universidade e que não enfrentam nenhum 5 

destes problemas de natureza legal, ou seja, que os problemas esbarrem apenas em 6 

questões de natureza orçamentária, essas devem ser apresentado para o MEC. Neste 7 

sentido, a equipe da nova gestão está focada em buscar as informações para apresentar 8 

estes dados ao governo. O Senhor Presidente do CONSU explicou, ainda, que durante 9 

esse período de transição foram realizadas duas viagens a Governador Valadares, 10 

oportunidades em que foi possível fazer reuniões com lideranças políticas da região, 11 

onde se colocou a gravidade da situação do campus e da necessidade de envolvimento 12 

destes órgãos para ajudar na resolução dos problemas. Neste sentido, o Senhor 13 

Presidente informou que já está em negociação avançada com o Poder Público 14 

Municipal para a destinação de novos espaços, o que contribuiria para a redução de 15 

alguns alugueis e criaria melhores condições de trabalho para professores e técnicos, 16 

bem como melhores condições de estudos para os alunos. Finalizada a explanação 17 

acerca dos trabalhos desenvolvidos durante o período de transição, o Senhor Presidente 18 

reafirmou os compromissos destacados durante a campanha eleitoral, reforçando que 19 

sua gestão será pautada pelos princípios da democracia e da transparência. Aberta a 20 

palavra ao plenário, a Conselheira Cristina Bezerra, em nome da Faculdade de Serviço 21 

Social, parabenizou a equipe de transição, da qual teve a oportunidade de participar. 22 

Congratulou, também, o Reitor pelas escolhas realizadas e ressaltou sua satisfação de 23 

ver que um projeto vitorioso na Universidade está sendo, hoje, materializado. O 24 

Professor Marcos Vinício Chein Feres reafirmou o que disse em sua carta, desejando 25 

que os novos gestores sejam firmes e fiéis aos princípios democráticos e que possam, 26 

também, ter resiliência para mudar a Universidade, tornando-a um espaço de 27 

emancipação, de diálogo constante e, sobretudo, de respeito e afeto pelo próximo. 28 

Desejou ao final que a nova administração possa trabalhar, fazendo com que a 29 

Universidade continue crescendo e construindo o melhor caminho, mesmo apesar das 30 

pedras e dificuldades que serão enfrentadas. Não havendo mais manifestações e nada 31 

mais havendo a tratar, o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a 32 

reunião secretariada por mim, Basileu Pereira Tavares, que para constar lavrei a 33 

presente ata que dato e assino.  34 

Juiz de Fora, 08 de abril de 2016. 35 

 36 

 37 

Basileu Pereira Tavares 38 

Secretário Geral 39 

 40 

 41 

Prof. Dr. Marcus Vinicius David 42 

Presidente do CONSU 43 


