
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO EGRÉGIO CONSELHO 1 

SUPERIOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA, REALIZADA 2 

NO DIA 29 DE JUNHO DE 2015, ÀS 14 H, NO MUSEU DE ARTE MURILO 3 

MENDES. 4 

Aos vinte e nove dias do mês de junho do ano de dois mil e quinze, às quatorze horas, 5 

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

convocado sob a Presidência do Professor Doutor Júlio Maria Fonseca Chebli e com as 7 

presenças dos Conselheiros: Altemir José Gonçalves Barbosa, Ana Paula Ferreira, 8 

André Luis Marques Marcato, Arthur Alfredo Nunes Avelar, Bianca Maciente Colvara,  9 

Claudio Galuppo Diniz, Cristina Simões Bezerra, Denise Barbosa de Castro Friedrich, 10 

Daniel Estevão da Fonseca, Dimas Augusto Carvalho, Elton Geraldo de Oliveira Góis, 11 

Fabiano Cesar Tosetti Leal, Felipe Eiterer do Carmo, Gabriel Rigueira Cavalcanti, 12 

Gilmar José dos Santos, Helio Antônio da Silva, Ignácio José Godinho Delgado, Ivana 13 

Lúcia Damásio Moutinho, Jorge Carlos Felz Ferreira, Joana de Souza Machado, José 14 

Fanias Lima, Leonardo de Oliveira Carneiro, Lourival Batista de Oliveira Junior, Lucas 15 

da Silva Simeão, Ludmilla Spagnolo, Marcelo Silva Silvério, Marcos Vinício Chein 16 

Feres, Maria Cristina Andreolli Lopes, Mateus Camaroti Laterza, Neiva Ferreira Pinto, 17 

Rosângela Márcia Frizzero, Ricardo de Cristófaro, Ricardo Bonfante, Rubens de 18 

Oliveira, Sandro Rodrigues Mazorche, Wilhelm Passarela Freire realizou-se mais uma 19 

reunião do egrégio Conselho Superior da Universidade Federal de Juiz de Fora. 20 

Havendo número legal, o Senhor Presidente iniciou a reunião justificando a ausência 21 

dos Conselheiros André Silva Martins, Andréa Vassalo Fagundes, Ângelo Atalla, José 22 

Gustavo Francis Abdalla, Lílian Pinto da Silva, Henrique Duque de Miranda Chaves. O 23 

Senhor Presidente pediu a autorização do plenário para que alguns dos integrantes do 24 

grupo de trabalho de elaboração do Plano de Desenvolvimento Institucional fizessem 25 

uma apresentação do tema. Colocado em regime de votação, o pedido foi aprovado por 26 

unanimidade. O Conselheiro Marcos Vinício Chein Feres apresentou os servidores  27 

Bruno Azevedo Gomes Freitas, Alcimar Honório e Fábio Silva de Figueiredo, 28 

integrantes da Diretoria de Assuntos Administrativos, que compuseram o grupo de 29 

trabalho auxiliando na coleta e compilação das informações. Explicou que houve 30 

dificuldade em marcar audiências públicas e demais mecanismos de discussão do PDI 31 

em razão da ocupação da Reitoria e da greve dos servidores técnico-administrativos. 32 

Relatou que o Comando de Greve pediu que a administração superior considerasse a 33 

possibilidade de elastecimento do prazo para maiores discussões sobre o PDI em 34 

construção. Disse que a sua proposta de encaminhamento, enquanto presidente da 35 

comissão, seria a apresentação da metodologia e a elaboração de um cronograma por 36 

meio de uma resolução do CONSU. O referido cronograma seria no seguinte sentido: os  37 

diretores de Unidade teriam até a segunda quinzena do mês de agosto (17/08) do 38 

corrente ano para discutirem o documento nas suas unidades e apresentarem sugestões. 39 

Em outubro ocorreriam as audiências públicas em Governador Valadares e Juiz de Fora. 40 

Em dezembro o documento seria posto em deliberação no CONSU. O Senhor 41 

Presidente colocou em regime de votação a proposta do Vice-Reitor, a qual foi 42 

aprovada por unanimidade. O servidor Bruno Azevedo Gomes Freitas iniciou a 43 

apresentação frisando que o plano é de caráter estratégico e escopo institucional. 44 



Explicou que os trabalhos da comissão foram balizados basicamente pelo art. 16 do 1 

Decreto 5773/2006, que contempla os nove eixos temáticos obrigatórios em um PDI. 2 

Disse que as informações foram coletadas pela DGP (Diretoria de Gerenciamento de 3 

Projetos) através de questionários que inquiriam as Unidades Acadêmicas acerca dos 4 

seus objetivos e metas para os próximos 05 (cinco) anos, e que os Pró-Reitores 5 

analisaram todas as colocações, inserindo-as no plano como diretrizes gerais. Continuou 6 

dizendo que a comissão elegeu responsáveis pela redação dos eixos temáticos. Realçou 7 

que o objetivo do grupo foi fazer um documento que não se restringisse a responder 8 

solicitação de auditoria da CGU, de tal sorte que desse margem para as unidades 9 

fazerem seus planos táticos e operacionais. Fazendo um aparte, o Conselheiro Marcos 10 

Vinício Chein Feres destacou que no momento de compilação da primeira minuta foi 11 

chamado para presidir a comissão. Retomando a palavra, o servidor Bruno Azevedo 12 

Gomes Freitas explicou que a cada avanço na elaboração do documento, o mesmo era 13 

enviado às Unidades com a solicitação de contribuição. Relatou que foram enviados 14 

ofícios ao SINTUFEJUF, APES e DCE solicitando contribuições na elaboração do 15 

plano, bem como o SIGA ficou aberto por 02 (duas) semanas, com os eixos do decreto 16 

supramencionado, e todos os membros da comunidade acadêmica tiveram a 17 

oportunidade de fazer sugestões. Ratificou que as audiências públicas foram canceladas 18 

em razão da ocupação da Reitoria e da greve dos servidores técnico-administrativo. O 19 

Conselheiro Marcos Vinício Chein Feres ponderou que o projeto pedagógico 20 

institucional que será colocado dentro do documento terá uma perspectiva mais ampla e 21 

a comissão posteriormente trabalhará para densificá-lo e concretizá-lo. O Conselheiro 22 

Rubens de Oliveira apontou a necessidade de revisão criteriosa das informações 23 

atinentes às obras. O Senhor Presidente informou que os Conselheiros André Luis 24 

Marques Marcato e Maria Cristina Andreolli Lopes gostariam de fazer a leitura de um 25 

documento da Pós-Graduação, o qual não seria discutido naquele momento, mas em 26 

reunião futura do CONSU que tratará de orçamento e custeio. O Conselheiro André 27 

Luis Marques Marcato saudou todos e explicou que o Fórum de Coordenadores, 28 

considerando que a Pós-Graduação é um setor estratégico para a Universidade, elaborou 29 

alguns tópicos que gostaria que fossem lidos no Conselho Superior. É o que segue: “ 30 

Magnífico Reitor da UFJF, Professor Júlio Maria Fonseca Chebli, em consequência dos 31 

anunciados cortes orçamentários aos quais a Universidade Federal de Juiz de Fora está 32 

submetida desde o início do ano corrente, o Fórum do Coordenadores dos programas de 33 

Pós-Graduação da Universidade Federal de Juiz de Fora, enumera os seguintes 34 

requisitos mínimos os quais julga que devem ser mantidos para garantir o 35 

funcionamento dessa área de importância estratégica para a Universidade e para o país. 36 

1. Manutenção integral do orçamento destinado ao Programa de Apoio à Pós-Graduação 37 

(APG). Os programas de Pós-Graduação da UFJF utilizam esse recurso para 38 

manutenção do fluxo de realização de bancas de mestrado e doutorado, bem como para 39 

apoio a mestrandos e doutorandos. A manutenção desse orçamento garantirá 40 

minimamente manter-se a avaliação dos programas nos patamares atuais. Destaque-se 41 

que com o cenário de retomada da inflação e o aumento de docentes nos programas em 42 

decorrência do REUNI, a manutenção do orçamento da APG já representa um enorme 43 

esforço por parte dos programas para adequar os recursos disponíveis às demandas 44 



crescentes. 2. Imediata ação da equipe financeira da UFJF junto aos órgãos competentes 1 

(CAPES, por exemplo) para disponibilização do recurso proveniente do PROAP 2 

(Programa de Apoio à Pós-Graduação). 3. Manutenção integral do orçamento destinado 3 

às bolsas de monitoria para os alunos de mestrado e doutorado, conforme cota utilizada 4 

historicamente pelos programas de pós-graduação. Atualmente, a UFJF já experimenta 5 

uma demanda por bolsas muito superior à oferta. 4. Manutenção integral do orçamento 6 

destinado às bolsas de iniciação científica, visto que estes são os alunos que estarão nos 7 

programas de pós-graduação nos próximos anos. Sem mais para o momento, 8 

despedimo-nos cordialmente.” Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente 9 

agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião secretariada por mim, Basileu 10 

Pereira Tavares, que, para constar, lavrei a presente ata que dato e assino.  11 

Juiz de Fora, 29 de junho de 2015. 12 

 13 

        Basileu Pereira Tavares 14 

               Secretário Geral  15 

 16 

Prof. Dr. Julio Maria Fonseca Chebli 17 

                                     Reitor 

 


