
ATA DA REUNIÃO DO EGRÉGIO CONSELHO SUPERIOR DA 1 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA, REALIZADA NO DIA 07 DE 2 

NOVEMBRO DE 2017, ÀS 16:00 HORAS, EM CONTINUAÇÃO À REUNIÃO 3 

ORDINÁRIA DO DIA 31 DE OUTUBRO, NO MUSEU DE ARTE MURILO 4 

MENDES. 5 
Aos sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezessete, às dezesseis horas, na 6 

Sala do Conselho Superior, no Museu de Arte Murilo Mendes, regimentalmente 7 

convocado sob a Presidência do Professor Doutor Marcus Vinicius David e com as 8 

presenças dos Conselheiros: Kátia Maria Silva de Oliveira e Castro, Eduardo Salomão 9 

Condé, Mônica Ribeiro de Oliveira, Luis Paulo da Silva Barra, Valéria Faria, Liamara 10 

Scortegagna, Samuel Rodrigues Castro, Raquel Fellet Lawall, Ana Paula Ferreira, 11 

Wilhelm Passarela Freire, Altemir José Gonçalves Barbosa, Gilmar José dos Santos, 12 

José Gustavo Francis Abdala, Jorge Carlos Felz Ferreira, Aline Araújo Passos, André 13 

Silva Martins, Jeferson Macedo Vianna, Denise Barbosa de Castro Friedrich, Hélio 14 

Antônio da Silva, José Otávio do Amaral Corrêa, Maria Alice Junqueira Caldas, 15 

Rogério de Souza Sérgio Ferreira, Maria Cristina Vasconcellos Furtado, Maria das 16 

Graças Afonso Miranda Chaves, Rubens Luiz Rodrigues, Eliete do Carmo Garcia 17 

Verbena Faria, Vitor Soares Lustosa Victor, Raquel Bernardo Fett, Pedro Rocha Badô, 18 

Ana Emília Carvalho de Souza, Wellerson dos Reis Ramos, Iago do Nascimento Silva, 19 

Juliana Auler Rodrigues, Miguel Santos Guedes, Luana Nascimento Lombardi, Paulo 20 

Dimas de Castro, Ricardo Bonfante, Pâmela Emanuelle Julião, Flávio Cardoso Sereno, 21 

Pedro Henrique Cuco, Márcio Roberto Sá Fortes e Heronides Filho, realizou-se mais 22 

uma reunião do egrégio Conselho Superior da Universidade Federal de Juiz de Fora, em 23 

continuação à reunião ordinária do dia 31 de outubro. Foram justificadas as ausências 24 

dos conselheiros: Marina Monteiro de Castro, Milene de Oliveira, Lourival Batista de 25 

Oliveira Júnior, Dimas Augusto de Carvalho, Cristina Simões Bezerra, Henrique Duque 26 

de Miranda Chaves Filho e Schirley Maria Policário. Havendo número legal, o Senhor 27 

Presidente deu início à sessão, explicando que a presente reunião foi convocada para dar 28 

prosseguimento à reunião ordinária do mês de outubro. Em seguida, o Conselheiro 29 

Márcio Roberto Sá Fortes solicitou a palavra, oportunidade em que comunicou que a 30 

categoria dos servidores técnico-administrativos em educação (TAE) realizou 31 

Assembléia nesta data, oportunidade em que deliberou acerca da deflagração da greve. 32 

Neste sentido, o referido Conselheiro solicitou a aprovação do Egrégio Conselho 33 

Superior de uma moção de apoio ao movimento paredista, procedendo, a seguir, à 34 

leitura do texto proposto pela categoria. O Conselheiro André Silva Martins levantou 35 

alguns pontos de melhoria no texto apresentado. O Conselheiro Márcio Sá Fortes, então, 36 

propôs realizar as melhorias no texto e apresentar, ao final da reunião, a nova redação 37 

para deliberação.  Em seguida, o Conselheiro Rubens Rodrigues requisitou a palavra, 38 

momento em que informou seu apoio ao movimento do SINTUFEJUF, como também 39 

reforçou que a APES, na data de ontem, dia 06 de novembro, em Assembleia, decidiu 40 

pela paralisação no dia 10 de novembro. Ressaltou que todas as categorias são 41 

convidadas a participar da manifestação que ocorrerá na Câmara Municipal, no dia 10 42 

de novembro, às 17h. Asseverou que a referida manifestação visa reforçar a resistência 43 

das categorias contra as medidas do governo Temer, como a reforma da Previdência e a 44 

Trabalhista. Dando prosseguimento à reunião, o Senhor Presidente retomou à Ordem do 45 

Dia, de acordo com o ponto em que foi suspensa a reunião realizada no dia 31 de 46 

outubro. Sendo assim, informou, a seguir, que havia um pedido, por parte da comissão 47 

de assessoramento da flexibilização, de retirada de pauta do tema relacionado à 48 

flexibilização de servidores detentores de função gratificada (FG). Contudo, pontuou ser 49 

necessário que fiquem esclarecidas as dúvidas apresentadas sobre o assunto, 50 



especialmente pelos Diretores de Unidades, para que o tema possa ser de fato retirado 1 

de pauta. Destacou que é necessário que o Conselho Superior esgote o assunto, não 2 

restando dúvidas acerca do tema, visando deste modo poder dar prosseguimento o 3 

processo de flexibilização na Universidade. A seguir, abriu a palavra aos Conselheiros, 4 

sendo o primeiro inscrito o Conselheiro Pedro Cuco. O Conselheiro iniciou sua fala, 5 

solicitando o registro de seu profundo incomodo com o que considerou um ato 6 

desrespeitoso por parte da administração superior da UFJF. Informou que, na quarta-7 

feira, dia primeiro de novembro de 2017, a comissão de assessoramento da 8 

flexibilização da jornada TAE decidiu retirar a proposta de alteração da Resolução 9 

54/2016, sendo informado que a retirada implicaria no cancelamento da reunião do 10 

Conselho Superior, uma vez que não haveria mais objeto de deliberação, considerando, 11 

diante disto, que não era preciso manifestação em forma de parecer ao Consu. Ressaltou 12 

que a decisão do cancelamento sem julgamento do mérito se deu em acordo entre a 13 

reitoria e a comissão, da qual faz parte o Sintufejuf. Na segunda-feira, pela manhã, 14 

informou ter recebido ligação deste Secretário Geral da UFJF, na qual foi-lhe solicitado 15 

manifestação por escrito para informar aos Conselheiros e Conselheiras do 16 

cancelamento da reunião. Cumprindo os acordos estabelecidos, informou ter 17 

encaminhado o documento, que todos receberam por email, acreditando que os acordos 18 

seriam honrados. Informou, contudo, que para a sua surpresa, a reunião foi convocada e 19 

o documento encaminhado. Esclareceu que, caso tivesse a informação que ocorreria a 20 

reunião do Consu, teria encaminhado outro documento com as considerações 21 

construídas pelo sindicato, o que não foi possível ser feito devido a lista de email de 22 

conselheiros ser fechada. Finalizada esta fala, o Senhor Presidente esclareceu que, 23 

inicialmente, havia um pedido de retirada do ponto de pauta pela comissão. A 24 

deliberação feita pela Secretaria Geral e o gabinete foi baseada no entendimento de que 25 

não havia esclarecimentos o suficiente para suspender a reunião e não discutir o assunto. 26 

Ressaltou, contudo, que se esta deliberação, de algum modo, prejudicou o parecer do 27 

Conselheiro, poderia, neste momento, providenciar a distribuição do parecer aos demais 28 

conselheiros garantindo, inclusive, prazo o suficiente para que o conselheiro projetasse 29 

o texto e fizesse a leitura do mesmo. Destacou que, em hipótese nenhuma, houve a 30 

intenção em cercear o direito de manifestação. O Conselheiro Pedro Cuco entregou, 31 

então, o seu parecer, por meio de pen drive para que o mesmo pudesse ser apresentado 32 

aos demais conselheiros. A seguir, o Conselheiro Flávio Sereno destacou que seria 33 

importante a comissão de assessoramento da flexibilização ter acesso ao parecer da 34 

AGU bem como à contraposição que o jurídico do Sindicato fez em relação ao parecer 35 

da AGU, tendo, desta forma, tempo suficiente para analisar os referidos documentos. 36 

Sendo assim, o Conselheiro reforçou o encaminhamento de retirada de pauta. A 37 

Conselheira Kátia de Oliveira e Castro solicitou a palavra, oportunidade em que 38 

destacou que apenas a servidora Elisete, membro da comissão, não tinha conhecimento 39 

do parecer da AGU. A Conselheira Aline Passos ponderou sobre a necessidade de, caso 40 

seja votada a retirada de pauta, se definir um prazo razoável de re-análise da matéria, 41 

evitando assim uma insegurança institucional. O Conselheiro Márcio Sá Fortes, na 42 

sequência, contra-argumentou, destacando que não acredita que haverá insegurança 43 

institucional, tendo em vista que os formulários para a flexibilização já foram 44 

encaminhados e a regra quanto aos servidores que possuem FG está definida na 45 

resolução vigente. O Conselheiro André Silva Martins alertou sobre a necessidade da 46 

UFJF atender as regras e a legislação, sendo, neste aspecto, premente a implantação da 47 

flexibilização, conforme tem sido exigido pela Controladoria Geral da União (CGU). 48 

Sugeriu que, neste momento, o processo fosse finalizado nesta data, de acordo com os 49 

dados e parecer presente no mesmo. A seguir, abrir-se-ia outro processo, com as novas 50 



argumentações que possam surgir e, uma vez instruído, o processo seria encaminhado 1 

ao Consu para o debate. O Conselheiro Flávio Sereno questionou ao Conselheiro André 2 

Silva Martins como seria realizada a sugestão de encerramento, nesta data, do processo 3 

no Consu. Se a sugestão seria a retirada de pauta ou votação do parecer. O Conselheiro 4 

André Martins esclareceu que a sugestão seria de votação do parecer, contudo, já com o 5 

entendimento de que esta matéria retornaria ao Consu, para um debate mais apropriado 6 

e com a dedicação que merece. O Conselheiro Flávio Sereno ressaltou que o 7 

procedimento da flexibilização já está em curso, uma vez que os formulários já foram 8 

enviados, o que não prejudica a análise do artigo 4º. Reforçou o encaminhamento para a 9 

retirada de pauta, para que a comissão possa analisar com tempo hábil as novas 10 

informações. O Senhor Presidente, na sequência, pontuou que houve um avanço no 11 

processo com o envio dos formulários, pois desta maneira não irá prejudicar os 12 

trabalhos da flexibilização. O Conselheiro Wilhelm Passarella solicitou a palavra, 13 

oportunidade em que destacou que, tendo em vista a complexidade do ICE, da definição 14 

dos ambientes organizacionais, não conseguirá finalizar em 45 dias o preenchimento 15 

dos formulários. A seguir, o Senhor Presidente apresentou o primeiro encaminhamento, 16 

qual seja, a retirada ou não do ponto de pauta. Os Conselheiros deliberaram, por 17 

maioria, a retirada do ponto de pauta. Desta forma, não havendo mais encaminhamentos 18 

a serem feitos, o referido ponto de pauta voltará a ser debatido na próxima reunião do 19 

Conselho Superior. Na sequência, o Conselheiro Márcio Sá Fortes procedeu à leitura do 20 

texto de moção de apoio à greve dos servidores técnico-administrativos em educação. 21 

Os Conselheiros aprovaram o referido texto, por unanimidade. O Conselheiro André 22 

Silva Martins questionou a representação sindical se a Assembleia realizada pela 23 

categoria, que deliberou pela greve, também definiu se, neste contexto da paralisação, 24 

dar-se-á prosseguimento ao preenchimento dos formulários da flexibilização da jornada. 25 

O Conselheiro Flávio Sereno informou que o Comando de Greve será instaurado na 26 

próxima sexta-feira e que, nesta oportunidade, este tema será debatido na assembleia 27 

que será realizada na referida data. A Conselheira Kátia de Oliveira e Castro solicitou a 28 

palavra, oportunidade em que informou estar sendo questionada acerca do prazo de 45 29 

dias para preenchimento, bem como sobre como se daria o preenchimento dos 30 

servidores que possuem FG. Ela esclareceu que é necessário seguir o que estabelece a 31 

Resolução 54/2016, ou seja, servidores que possuem FG não irão flexibilizar a carga 32 

horária. No que tange aos questionamentos relacionados ao prazo dos 45 dias, a 33 

Conselheira informou não poder esclarecer, especialmente devido ao início da greve. O 34 

Conselheiro Wilhelm Passarella, a seguir, registrou o seu protesto, destacando que o 35 

processo de implantação da flexibilização poderia ter se iniciado em setembro, com o 36 

envio dos formulários, o que permitiria que os trabalhos fossem realizados com maior 37 

tempo e planejamento. Ressaltou que os TAE’s do ICE foram prejudicados com a 38 

demora no envio dos formulários. O Conselheiro Márcio Sá Fortes, como membro da 39 

comissão, destacou que o entendimento da Comissão era de que se os formulários 40 

fossem encaminhados anteriormente, muitos TAE’s, detentores de FG, iriam entregar os 41 

seus cargos, o que impactaria no processo de flexibilização. Destacou que o prazo de 45 42 

dias é previsto na própria Resolução. O Conselheiro Flávio Sereno registrou sua 43 

satisfação pela aprovação da moção de apoio, no Conselho Superior, por unaminidade. 44 

A seguir, convidou todos para participar da manifestação que ocorrerá na Câmara, na 45 

sexta-feira, às 17h. Por fim, o Conselheiro André Silva Martins informou que a 46 

comissão constituída pelo Consu para dialogar com a CPPD finalizou o seu trabalho. 47 

Ressaltou o apelo da Presidente da CPPD para que o tema seja prioritário na próxima 48 

reunião do Conselho Superior, visando não impactar o desenvolvimento dos trabalhos 49 

da CPPD. O Senhor Presidente, ao finalizar a reunião, ressaltou que concorda com a 50 



fala do Conselheiro Wilhelm Passarella, destacando que os TAE’s são os mais 1 

prejudicados pelo atraso no envio dos formulários. Ressaltou que espera que o assunto 2 

possa avançar, de modo que o processo possa ser finalizado, o que dará maior segurança 3 

jurídica aos TAE’s para a prática da jornada de trabalho. Não havendo mais 4 

manifestações, o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião, 5 

secretariada por mim, Rodrigo de Souza Filho, que para constar lavrei a presente ata que 6 

dato e assino. 7 

 8 

 9 

Juiz de Fora, 07 de novembro de 2017. 10 
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