
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO EGRÉGIO CONSELHO 1 

SUPERIOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA, REALIZADA 2 

NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2017, ÀS 08:30 HORAS, NO MUSEU DE ARTE 3 

MURILO MENDES. 4 
Aos quinze dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete, às oito 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: Girlene Alves da Silva, Eduardo Antônio 8 

Salomão Condé, Maria Carmem Simões Cardoso de Melo, Cassiano Caon Amorim, 9 

Mônica ribeiro de Oliveira, Ana Lívia de Souza Coimbra, Marina Monteiro de Castro e 10 

Castro, Flávia Cavalieri Machado, Samuel Rodrigues Castro, Raquel Fallet Lawall, 11 

Ricardo de Cristofaro, Ana Paula Ferreira, Altemir José Gonçalves barbosa, Virgilio 12 

Cezar da Silva e Oliveira, José Gustavo Francis Abdala, Jorge Carlos Felz Araújo, 13 

Aline Araújo Passos, Lourival Batista de Oliveira Júnior, André Silva Martins, Zulevce 14 

Maria Lessa Pacheco, Hélio Antônio da Silva, José Otávio do Amaral Corrêa, Maria 15 

Alice Junqueira Caldas, Rogério de Souza Sérgio Ferreira, Tadeu Coutinho, Elton 16 

Geraldo de Oliveira Gões, Cristina Simões Bezerra, Rubens Luiz Rodrigues, Andréa 17 

Vasallo Fagundes, Arthur Alfredo Nunes Avelar, Isabela de Freitas Nunes, Welton de 18 

Abreu Henriques, Tatiana de Freitas, Laura Matos Vasconcelos, Ronaldo Dias da Silva, 19 

Rogério da Silva, Ricardo Bonfante, Pâmela Emanuelle Julião, Flávio Cardoso Sereno, 20 

Pedro Henrique Cuco, Igor Coelho e Heronides Filho, realizou-se a reunião 21 

extraordinária do egrégio Conselho Superior da Universidade Federal de Juiz de Fora. 22 

Foram justificadas as ausências dos Conselheiros Henrique Duque de Miranda Chaves 23 

Filho, Milene de Oliveira, Cláudio Galuppo Diniz, Schirley Maria Policário, Wilhelm 24 

Passarela Freire, Jeferson Macedo Vianna, Dimas Augusto de Carvalho, Denis Alves 25 

Perdigão, Ângelo Márcio Leite Denadai e Peterson Marco de Oliveira Andrade. 26 

Havendo número legal, o Senhor Presidente deu início à sessão. Deu às boas vindas ao 27 

Professor Tadeu Coutinho, vice-diretor da Faculdade de Medicina e apresentou o novo 28 

servidor da Secretaria Geral, Igor Garcia Santiago, que passará a acompanhar as 29 

reuniões do CONSU. Após, passou-se à discussão do item em pauta. 1 – Alteração da 30 

Resolução CONSU nº 13/2012 e nº 05/2013, que regulamenta o Sistema de Cotas 31 

para preenchimento de vagas nos cursos de Graduação da Universidade Federal 32 
de Juiz de Fora. O Senhor Presidente explicou que foi regulamentado pelo governo um 33 

novo sistema de cotas para as universidades federais. Em função disso, seriam 34 

necessárias algumas adequações nas resoluções nº 13/2012 e nº 05/2013 da UFJF. Em 35 

seguida, passou a palavra para a pró-reitora de graduação, Maria Carmem Simões 36 

Cardoso de Melo, para que ela apresentasse as sugestões de mudanças. Com a palavra, a 37 

conselheira Maria Carmem esclareceu que, com a nova reserva de vagas para pessoas 38 

portadoras de deficiência na legislação vigente e que também, em razão de algumas 39 

inconsistências nas resoluções da UFJF, chegou-se a conclusão que as resoluções do 40 

Conselho Superior que tratam sobre o tema, precisariam ser submetidas a adequações. 41 

Com a palavra, o conselheiro Cassiano Caon Amorim esclareceu que o SISU já 42 

apresentou sua própria distribuição para o segundo semestre de 2017, e a UFJF teve que 43 

fazer a adesão desta redistribuição de vagas do SISU sem adequar as resoluções 44 

internas. O Senhor Presidente passou a palavra à relatora conselheira Monica Ribeiro de 45 

Oliveira que apresentou seu parecer favorável à minuta de resolução que regulamenta o 46 

sistema de cotas para o preenchimento de vagas nos cursos de graduação na UFJF por 47 

entender que a mesma busca adequação a legislação vigente. Com a palavra, o Senhor 48 

Presidente informou que, em função desta mudança de normatização e a consequente 49 

criação de novos grupos de cotas, a Pró-reitoria de Graduação já está realizando uma 50 



série de estudos em relação aos impactos desta nova resolução na distribuição do 1 

numero de vagas dos processos seletivos para cada um dos grupos de cota. Reforçou 2 

que certamente terá algum impacto, pois agora, a UFJF trabalhará com nove grupos de 3 

cotas de disputa de ingresso na UFJF. A avaliação que está sendo feita pela Pró-reitoria 4 

de Graduação é que esse assunto, necessariamente, terá que retornar ao Conselho 5 

Setorial de Graduação para que seja feita uma discussão sobre esses impactos. 6 

Posteriormente, o Conselho Setorial de Graduação enviará ao CONSU alguma sugestão 7 

de solução. Iniciada as discussões, o Senhor Presidente passou a palavra para o 8 

conselheiro Arthur Alfredo Nunes Avelar que questionou como será a formação da 9 

equipe que avaliará os laudos médicos dos candidatos às vagas para portadores de 10 

deficiência. O conselheiro Cassiano esclareceu que a comissão já foi criada e já está em 11 

funcionamento. Salientou que esta comissão é multiprofissional e foram convidadas 12 

pessoas que possam contribuir na análise dessa documentação e que tenham 13 

experiências no tratamento desta temática.  Reforçou que a comissão segue um 14 

protocolo para avaliar a documentação e que já tem alunos estudando na UFJF que 15 

foram avaliados por ela. A conselheira Marina Monteiro de Castro e Castro informou 16 

que teve uma discussão sobre o tema na reunião do Conselho Setorial de Graduação 17 

quanto à resolução, mas que não se chegou a nenhuma conclusão, pois o entendimento 18 

foi que não poderiam sinalizar nenhum indicativo, sem ter clareza sobre os impactos 19 

que a resolução poderia gerar. Concluiu sua fala dizendo que foi feito nesta reunião uma 20 

problematização sobre esses impactos, porém inexistem dados precisos para que o 21 

Conselho Setorial de Graduação pudesse sinalizar sobre o tema. A conselheira Maria 22 

Carmem destacou três pontos para a discussão. O primeiro ponto seria o impacto em 23 

relação à criação de vagas, caso fosse necessário; o segundo ponto seria com relação à 24 

distribuição PISM/SISU; e o terceiro ponto seria o redirecionamento de vagas de um 25 

grupo de cotas para outro. O conselheiro Cassiano relatou que a maior preocupação são 26 

os cursos com poucas vagas, pois há casos em que alguns grupos de cotas poderão ficar 27 

sem vagas. A conselheira Laura Matos Vasconcellos destacou que foi discutida junto 28 

aos diretórios acadêmicos, a questão em relação à estrutura para receber os alunos 29 

portadores de deficiência. A conselheira Cristina Simões Bezerra acredita que a 30 

discussão sobre a redistribuição das vagas entre Pism e SISU deveria ser levada a 31 

sociedade, pois isso traz um impacto muito grande àqueles alunos que estão se 32 

preparando para o processo de seleção. A conselheira Maria Alice Junqueira Caldas 33 

comentou que o sistema de cotas para pessoas portadoras de deficiência é um grande 34 

avanço na sociedade. A conselheira Marina Monteiro sugeriu que fosse feita uma 35 

preparação do quadro docente para recepcionar esses alunos portadores de deficiência e 36 

também, para que as atividades acadêmicas desses alunos se realizem com êxito.  A 37 

conselheira e vice-reitora, Girlene Alves da Silva, sugeriu que o Conselho Setorial de 38 

Graduação assumisse a função de fazer a análise dessa nova legislação, para sinalizar ao 39 

CONSU qual será o impacto desse novo cenário. Com a palavra, o Senhor Presidente 40 

relatou que apesar das dificuldades, ele acredita que se vive um marco importante e 41 

ressaltou que a UFJF combate qualquer ato de exclusão. Explicou que os impactos que 42 

vão gerar essa redistribuição de vagas será objeto de debate no Conselho Setorial de 43 

Graduação. A conselheira Aline Araújo Passos sugeriu mudanças nos artigos terceiro e 44 

sétimo da resolução e se mostrou disponível para formular uma nova redação para os 45 

mesmos. A conselheira Cristina Bezerra sugeriu que as mudanças na resolução fossem 46 

votadas depois de conhecer a posição do Conselho Setorial de Graduação. O 47 

conselheiro Cassiano Caon revelou que acredita que as mudanças na resolução vão 48 

interferir na rotina de alguns setores como, por exemplo, a CDARA. Sendo assim, 49 

sugeriu que as mudanças fossem decididas e votadas o mais rápido possível. O Senhor 50 



Presidente solicitou aos conselheiros a prorrogação da reunião extraordinária por mais 1 

uma hora o que foi aquiescido por todos.  Após discussão das propostas de modificação 2 

da nova minuta de resolução, o Presidente do CONSU colocou em votação as referidas 3 

propostas, que foram aprovadas por maioria. Não havendo mais manifestações, o 4 

Senhor Reitor agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião, secretariada por 5 

mim, Rodrigo de Souza Filho, que para constar lavrei a presente ata que dato e assino. 6 

 7 
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 Juiz de Fora, 15 de agosto 2017. 9 
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Rodrigo de Souza Filho 12 

Secretário Geral 13 
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Prof. Dr. Marcus Vinicius David  16 

Reitor da UFJF  17 
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