
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO EGRÉGIO CONSELHO SUPERIOR DA 1 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA, REALIZADA NO DIA 13 DE 2 

JULHO DE 2017, ÀS 14:30 HORAS, NO MUSEU DE ARTE MURILO MENDES. 3 
Aos treze dias do mês de julho do ano de dois mil e dezessete, às quatorze horas e trinta 4 

minutos, na Sala do Conselho Superior, no Museu de Arte Murilo Mendes, 5 

regimentalmente convocado sob a Presidência do Professor Doutor Marcus Vinicius 6 

David e com as presenças dos Conselheiros: Girlene Alves da Silva, Kátia Maria Silva 7 

de Oliveira e Castro, Eduardo Antônio Salomão Condé, Janezete Aparecida Purgato 8 

Marques, Maria Carmem Simões Cardoso de Melo, Ana Lívia de Souza Coimbra, 9 

Eliane Medeiros Borges, Schirley Maria Policário, Samuel Rodrigues Castro, Raquel 10 

Fellet Lawall, Ricardo de Cristofaro, Bernardete Maria de Souza, Wilhelm Passarella 11 

Freire, Altemir José Gonçalves Barbosa, Gilmar José dos Santos, José Gustavo Francis 12 

Abdala, Jorge Carlos Felz Ferreira, Aline Araújo Passos, Lourival Batista de Oliveira 13 

Junior, André Silva Martins, Jeferson Macedo Vianna, Zuleyce Maria Lessa Pacheco, 14 

Hélio Antônio da Silva, Marcelo Silva Silvério, Aline Alves Fonseca, Maria Cristina 15 

Vasconcellos Furtado, Maria das Graças Afonso Miranda Chaves, Cristina Simões 16 

Bezerra, Arthur Alfredo Nunes Avelar, Diego Augusto Silva Ventura, Welton de Abreu 17 

Henriques, Lucas Cristian de Oliveira, Ronaldo Dias da Silva, Rogério da Silva, 18 

Ricardo Bonfante, Pâmela Emanuelle Julião, Flávio Cardoso Sereno, Pedro Henrique 19 

Cuco, Márcio Roberto Sá Fortes, Heronildes Filho, Dimas Augusto de Carvalho e  José 20 

Geraldo Neto de Faria realizou-se a reunião ordinária do egrégio Conselho Superior da 21 

Universidade Federal de Juiz de Fora. Foram justificadas as ausências dos Conselheiros 22 

Liamara Scortegagna, Marina Monteiro de Castro e Castro, Milene de Oliveira, Cláudio 23 

Galuppo Diniz, Denis Alves Perdigão, Ângelo Márcio Leite Denadai e Peterson Marco 24 

de Oliveira Andrade. Havendo número legal, o Senhor Presidente deu início à sessão. O 25 

Senhor Presidente deu as boas vindas à Professora Aline Alves Fonseca, vice-diretora 26 

da Faculdade de Letras, e aos novos representantes do Conselho Setorial de Extensão e 27 

Cultura, Raquel Fellet Lawall, Samuel Rodrigues Castro e Schirley Maria Policário. 28 

Logo em seguida, deu início aos comunicados da Presidência. Informou que foi enviado 29 

um Oficio ao Ministro da Educação, reforçando os pedidos de informação sobre a 30 

situação orçamentária da Universidade. Comunicou com pesar o falecimento de dois 31 

estudantes da UFJF e também o falecimento do Professor Franz Joseph Hochleitner. 32 

Informou que foi instaurado um processo de investigação preliminar para apurar a 33 

denuncia grave sobre Racismo no campus da UFJF. Noticiou, também, que a Diretoria 34 

de Ações Afirmativas e a Pró-reitoria de Infraestrutura realizaram evento de para a 35 

formação dos vigilantes contratados da UFJF. Passando a palavra para a Vice-Reitora, a 36 

conselheira Gislene Alves da Silva relatou como foi a viagem para Governador 37 

Valadares em que foi acompanhada pelo pró-reitor de Infraestrutura, Marcos Tanure, e 38 

pelo secretário-geral da UFJF, Rodrigo de Souza Filho. Considerou a visita produtiva, 39 

destacando a realização de audiência pública na Câmara Municipal, com representação 40 

da Universidade, da Prefeitura de Governador Valadares, da Cemig, do Departamento 41 

Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e do Ministério da Educação, sobre as 42 

questões do campus avançado. Em seguida o Senhor Presidente informou que o item 3.3 43 

– Processo nº 23071.003843/2017-86 – Análise do Recurso administrativo 44 

interposto por Isabel Cosenza Mergh (Parecer: Conselheira Aline Araújo Passos) 45 
seria retirado de pauta, pois não houve tempo hábil para elaboração do parecer sobre o 46 

tema, passando então esse item para a pauta da próxima reunião. A seguir, passou-se à 47 

discussão do primeiro processo em pauta. 1.1 – Processo nº 23071.05530/2015-09 – 48 

Dimensionamento das necessidades institucionais – UFJF (Parecer: Conselheiro 49 
Lourival Batista de O. Junior). O Senhor Presidente pediu autorização do conselho 50 



para a entrada dos membros da Comissão, o que foi aprovado por unanimidade. Com a 1 

palavra, o Conselheiro relator Lourival Batista de Oliveira Junior, fez a leitura de seu 2 

parecer, onde propôs uma minuta de resolução sobre o tema para que fosse apreciada 3 

neste conselho. A vice-reitora apresentou a Comissão de Dimensionamento e passou a 4 

palavra a Elinete Rejane da Silva, técnica-administrativa em educação representante do 5 

Sintufejuf na comissão, para a apresentação dos trabalhos da comissão. A servidora 6 

disse que a comissão aceitou a nova minuta, porém fez algumas considerações que 7 

avaliaram como importante para a fluidez do dimensionamento, como um todo. 8 

Ressaltou também, que esse processo de dimensionamento faz parte não só do plano de 9 

desenvolvimento institucional, como também, do plano de carreira dos TAE`s pautado 10 

pela lei 11091/2005. Afirmou que a comissão entendeu que as ações desse 11 

dimensionamento são pautadas dentro de um cenário de redimensionamento, e a 12 

comissão considera esse redimensionamento como um processo de redistribuição da 13 

força de trabalho para atendimento das necessidades institucionais, a partir de critérios 14 

técnicos e democráticos. A sugestão da comissão é que este trabalho seja feito 15 

posteriormente, pois ele deve ser debatido e socializado dentro da comunidade 16 

acadêmica. Logo em seguida, o Senhor Presidente abriu para as discussões. O 17 

Conselheiro Márcio Roberto Sá Fortes atentou para o fato da UFJF estar atrasada com a 18 

abertura do processo de dimensionamento das necessidades institucionais, porém 19 

ressaltou que a UFJF é uma das poucas instituições federais que tomou a iniciativa de 20 

realizar este estudo. O conselheiro também concordou com as considerações apontadas 21 

pela comissão e sugeriu que, além daqueles membros já sugeridos para compor a 22 

comissão, que fosse inserido mais um TAE proveniente da Comissão Própria de 23 

Avaliação, pois este servidor poderia trazer ganhos às discussões. O Conselheiro André 24 

Silva Martins sugeriu que fosse avaliada a criação das comissões setoriais, visto que isto 25 

pode representar, ao invés de uma solução, um engessamento, na medida em que 26 

existem coordenações em unidades que tem poucos técnicos administrativos e se obriga 27 

a criar uma coordenação. Porém, ressalta que isso vai depender muito da política a ser 28 

instituída pela coordenação. A conselheira Pâmela Emanuelle Julião disse que deveria 29 

ser revisada a redação da minuta para que fique claro que a primeira fase seria um 30 

programa de dimensionamento e que, posteriormente, haveria uma discussão para 31 

iniciar um processo de redimensionamento.  O Conselheiro Flávio Cardoso Sereno 32 

sugeriu que não fosse feito somente o mapeamento da força de trabalho dos TAEs, mas 33 

que para ter um diagnóstico mais preciso, seria necessário mapear também os 34 

trabalhadores terceirizados, os trabalhadores cedidos e os professores que atuam em 35 

cargos administrativos. A senhora Vice-Reitora, presidente da comissão, explicou que o 36 

programa vai dimensionar a força de trabalho e vai fornecer elementos para a pró-37 

reitoria de gestão de pessoas, dentro de uma política de gestão de pessoas, redistribuir 38 

seu quadro de trabalhadores. Devido a isso, a palavra “redimensionamento” aparece no 39 

texto da minuta e reforçou que o objetivo do dimensionamento é fazer um diagnóstico 40 

quanti-qualitativo da força de trabalho da UFJF. Cumprindo as normas regimentais, o 41 

Senhor Presidente pediu para que os membros da comissão se retirassem da sala e 42 

entrou em regime de votação. As alterações propostas pelos conselheiros e pela 43 

comissão foram aprovadas por unanimidade. Em seguida, o conselheiro Gilmar José dos 44 

Santos indicou o Professor Wilhelm Passarela Freire como dirigente de unidade 45 

acadêmica para compor a comissão. A conselheira Kátia Maria Silva de Oliveira Castro 46 

agradeceu a comissão que trabalhou exaustivamente neste trabalho e parabenizou a 47 

UFJF pela iniciativa, pois são pouquíssimas Instituições Federais que conseguiram 48 

realizar este trabalho. Dando continuidade, passou-se ao processo seguinte em pauta. 49 

2.1 – Criação de comissão para apresentar proposta de resolução sobre 50 



distribuição de recursos captados pelas unidades acadêmicas. O Senhor presidente 1 

explicou que as unidades acadêmicas têm arrecado recursos provenientes de captação 2 

em projetos e atividades de diferentes naturezas em unidades acadêmicas. Porém, a 3 

UFJF não estabeleceu uma regra para gerenciar essas receitas. Então, a proposta seria 4 

constituir uma comissão para propor uma regra de destinação desses recursos. Em 5 

regime de votação, foi apreciada a criação da comissão para apresentar uma proposta de 6 

resolução sobre distribuição de recursos captados pelas unidades acadêmicas, composta 7 

por dois representantes do Conselho Superior dentre os diretores de unidades, dois 8 

representantes da Administração Superior, dois representantes docentes indicados pela 9 

entidade de classe e dois representantes discentes, indicados pelo Diretório Central dos 10 

Estudantes, que foi aprovada por unanimidade. O Senhor presidente indicou o Professor 11 

André Silva Martins para compor a comissão por conhecer bem o tema em questão. O 12 

conselheiro André Silva Martins indicou o diretor da faculdade de farmácia, professor 13 

José Otavio do Amaral Correa, visto que a Farmácia Universitária tem uma 14 

problemática em relação à administração dos recursos arrecadados por ela. Logo em 15 

seguida, o Senhor Presidente passou para o próximo ponto de pauta. 2.2 – Referendo 16 

da indicação do representante do Conselho Superior da Universidade Federal de 17 
Juiz de Fora para compor o Conselho Fiscal da Fundação IMEPEN. O Senhor 18 

presidente explicou que pelo estatuto da fundação, a UFJF deveria ter representante nos 19 

seus conselhos gestor e fiscal. O estatuto da fundação IMEPEN orienta que o membro 20 

desse conselho fiscal deve ter seu nome indicado pela reitoria e submetido ao CONSU. 21 

Relatou que a reitoria pediu autorização ao professor Lourival Batista de Oliveira Junior 22 

para indica-lo para ocupar esta cadeira neste conselho fiscal. Em regime de votação, foi 23 

aprovada por unanimidade a indicação do professor Lourival Batista de Oliveira Junior 24 

para compor o conselho fiscal da fundação IMEPEN. O Senhor Presidente passou para 25 

o próximo ponto de pauta. 3.1 – Recurso de Análise Socioeconômica que indeferiu 26 

matrículas. Em regime de votação, foram votados em bloco os deferimentos de 17 27 

recursos de análise socioeconômica, que foram aprovados por unanimidade. Os 17 28 

recursos aprovados são referentes aos alunos Alexsandro Batista Dias, Alvaro Gotelip 29 

Tostes Costalonga, Bruno Herculano Terto de Medeiros, Danylo Prado Spatz, Ester 30 

Gomes Gerheim, Glauciane Erculano Alves, Jhoisef Marques Machado, Laís Ferreira 31 

Carias, Leandro Braga de Araujo Silva, Matheus Amorim Rocha, Paulo José da Silva, 32 

Paulo Ricardo Junqueira, Renan Liziero Ladeira, Sarah Januzzi Bomtempo, Thamiris 33 

Rodrigues da Silva, Victorio Rigolon Valinote e Vitória Maria Oliveira da Silva. Logo 34 

em seguida, o Senhor Presidente retirou de pauta o processo de Victor José Bocafoli 35 

Machado, pois faltou enviar aos conselheiros o parecer. Restaram, então, 05 processos 36 

indeferidos para serem discutidos. Em regime de votação, os indeferimentos dos 37 

processos dos alunos Hiran Maximiliano da Silva Cardoso, Isabela Coelho Oliveira, 38 

Maria Eduarda Mendonça de Souza, Raphaela Santana dos Reis Alves e Sthéfane da 39 

Fátima Brito Francisco foram aprovados por maioria. Em seguida, passou para o 40 

próximo ponto de pauta. 3.2 – Processo nº 23071.010410/2017-87 – Doação com 41 

encargos ao Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora 42 
(Parecer: Conselheiro Wilhelm Passarella Freire. O Senhor Presidente passou a 43 

palavra ao relator. O conselheiro Wilhelm Passarela Freire explicou que o processo é 44 

muito simples e trata de doações de componentes de informática pela  Fundação Médica 45 

do Rio Grande do Sul ao Hospital Universitário da UFJF e tem o seu parecer favorável 46 

à aceitação das doações. A conselheira Pâmela Emanuelle Julião sugeriu que este 47 

processo deveria primeiramente passar pela procuradoria por se tratar de um acordo 48 

com uma entidade de direito privado e o que se observa é que nesses casos, o foro seja 49 

da Justiça Federal. Então, sua proposta seria que este processo fosse encaminhado à 50 



procuradoria para um parecer. O Senhor presidente disse que vai voltar a avaliar com a 1 

procuradoria, a necessidade do trâmite de processos de doação passarem por ela. O 2 

Senhor Presidente colocou o parecer do relator em regime de votação que foi aprovado 3 

por maioria. Logo em seguida, passou para o próximo ponto de pauta. 3.4 – Processo nº 4 

23071.0133935/2017-74 – Proposta de alteração do Estatuto da Fundação de Apoio 5 

e Desenvolvimento ao Ensino, Pesquisa e Extensão – FADEPE. (Parecer: 6 
Conselheiro Altemir José Gonçalves Barbosa).  O Senhor presidente passou a palavra 7 

ao relator, conselheiro Altemir José Gonçalves Barbosa. O conselheiro Altemir leu o 8 

seu parecer que foi favorável à alteração estatutária pleiteada pela FADEPE. O Senhor 9 

Presidente explicou que a FADEPE estaria adequando o seu estatuto às novas normas e 10 

que são alterações necessárias. Ressaltou que essas alterações foram feitas com uma 11 

assessoria jurídica da FADEPE e foi analisado pelo seu conselho curador que é 12 

presidido por um professor da faculdade de Direito da UFJF. Explicou que o CONSU 13 

iria emitir somente um parecer opinativo em relação às mudanças apresentadas e que irá 14 

passar, em ultima instância, pelo Ministério Publico. Em regime de votação, o Conselho 15 

deliberou, por unanimidade, a indicação favorável à proposta de alteração do Estatuto 16 

da FADEPE. Não havendo mais manifestações, o Senhor Reitor agradeceu a presença 17 

de todos e encerrou a reunião, secretariada por mim, Rodrigo de Souza Filho, que para 18 

constar lavrei a presente ata que dato e assino. 19 

 20 

 21 

 Juiz de Fora, 13 de julho de 2017. 22 

 23 

 24 

Rodrigo de Souza Filho 25 

Secretário Geral 26 

 27 

 28 

Prof. Dr. Marcus Vinicius David  29 

Reitor da UFJF  30 

 31 
 32 

 ATA APROVADA NA REUNIÃO DO DIA ____/____/___ 33 

1. 2. 

3. 4. 

5. 6. 

7. 8. 

9. 10. 

11. 12. 

13. 14. 

15. 16. 



17. 18. 

19. 20. 

21. 22. 

23. 24. 

25. 26. 

27. 28. 

29. 30. 

31. 32. 

33. 34. 

35. 36. 

37. 38. 

39. 40. 

41. 42. 

43. 44. 

45. 46. 

47. 48. 

49. 50. 

51. 52. 

53. 54. 

55. 56. 

 1 


