
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO EGRÉGIO CONSELHO 1 

SUPERIOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA, REALIZADA 2 

NO DIA 09 DE MARÇO DE 2018, ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, NO CENTRO 3 

DE CIÊNCIAS DA UFJF. 4 
Aos nove dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito, às quatorze horas, na Sala 5 

disponibilizada para o Conselho Superior no Centro de Ciências da Ufjf, 6 

regimentalmente convocado sob a Presidência do Professor Doutor Marcus Vinicius 7 

David e com as presenças dos Conselheiros(as): Girlene Alves da Silva, Kátia Maria 8 

Silva de Oliveira e Castro, Eduardo Antônio Salomão Condé, Jucilene Melandre da 9 

Silva, Marcus Tanure Sanabio, Maria Carmen Simões Cardoso de Melo, Janezete 10 

Aparecida Purgato Marques, Maria Carmem Simões Cardoso de Melo, Cassiano Caon 11 

Amorim, , Mônica Ribeiro de Oliveira, Luís Paulo da Silva Barra, Ana Lívia de Souza 12 

Coimbra, Marcus Souza Freitas, Liamara Scortegagna, Marina Monteiro de Castro e 13 

Castro, Antônio Márcio Resende do Carmo, Samuel Rodrigues Castro, Raquel Fellet 14 

Lawal, Ricardo de Cristofaro, Ana Paula Ferreira, Eduardo Barrere, Altemir José 15 

Gonçalves Barbosa, Gilmar José dos Santos, Jorge Carlos Felz Ferreira, Aline Araújo 16 

Passos, Lourival Batista de Oliveira Junior, André Silva Martins, Jeferson Macedo 17 

Vianna, Denise Barbosa de Castro Friedrich, Hélio Antônio da Silva, José Otávio do 18 

Amaral Corrêa, Maria Alice Junqueira Caldas, Rogério de Souza Sérgio Ferreira, Maria 19 

Cristina Vasconcellos Furtado, Elton Geraldo de Oliveira Gões, Cristina Simões 20 

Bezerra, Eliete do Carmo Garcia Verbena Faria, Victor Soares Lustosa Victor, Daniel 21 

Diogo de Souza Filho, Pedro Rocha Badô, Wellerson dos Reis Ramos, Iago do 22 

Nascimento Silva,  Mylena Palermo de Melo, Ricardo Bonfante, Pâmela Emanuelle 23 

Julião, Pedro Henrique Cuco, Igor Coelho, Márcio Roberto Sá Fortes, Heronides Filho, 24 

Henrique Almeida Queiroz e José Geraldo Neto de Faria, realizou-se a reunião 25 

extraordinária do Egrégio Conselho Superior da Universidade Federal de Juiz de Fora. 26 

Havendo número legal, o Senhor Presidente deu início à sessão. Ausências 27 

justificadas: José Gustavo Francis Abdala, Shirley Maria Policário e Flávia Cavalieri 28 

Machado. Comunicados da Presidência: O Senhor Presidente deu boas vindas ao 29 

professor Antônio Márcio do Carmo Resende, representante do Conselho Setorial de 30 

Pós-graduação e Pesquisa, em sua primeira reunião no Consu. Em seguida pediu 31 

autorização para participar da reunião do Consu toda à equipe da administração 32 

superior- pró-reitores e diretores das Unidades Administrativas, tendo em vista à 33 

discussão do orçamento e a apresentação de alguns programas e projetos ligados às suas 34 

respectivas áreas. Decisão: Aprovada por unanimidade. Na sequência informou que o 35 

diretor e vice-diretor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo não puderam estar 36 

presentes na reunião do Consu e para que a unidade não ficassem sem informações do 37 

orçamento 2018 pediram para estar na reunião o professor Mauro Carneiro. Solicitou 38 

autorização para o professor Mauro Carneiro participar da reunião do Consu. Decisão: 39 

Aprovada por unanimidade. Informou que na reunião seria feita a apresentação da 40 

proposta orçamentária de 2018 para Ufjf e que para a deliberação e a aprovação seria 41 

marcada uma reunião no início do mês de abril do corrente ano.  Ordem do dia: 1 – 42 

Apresentação da proposta orçamentária 2018 da Universidade Federal de Juiz de 43 
Fora (UFJF) ao Conselho Superior. O Senhor Presidente iniciou fazendo uma 44 

apresentação técnica detalhada sobre as informações associadas ao orçamento 2018 da 45 

Ufjf - aprovado na LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias - conforme slides 46 

disponibilizados para consulta. E afirmou que, embora haja sinalização de dificuldades 47 

no orçamento, a Ufjf tem uma projeção bastante positiva para esse orçamento, o que 48 

indica uma capacidade, um potencial para conduzir alguns projetos na Universidade. 49 

Apresentou ao Conselho essa capacidade por meio de informações e dados técnicos. E, 50 



logo após, apresentou alguns projetos que a administração propõe para execução em 1 

2018, e projeções para 2019, entre eles a correção das bolsas, reestruturação do 2 

programa de iniciação à docência e ampliação das pró-graduações. O Presidente 3 

salientou que gostaria de discutir com o Conselho os critérios de decisão e destinação 4 

do recurso de trinta e três milhões, cento e setenta e oito mil reais sustentado em alguns 5 

princípios que servem de base para atual gestão e que estão, também, refletidos no PDI 6 

da Ufjf, ou seja, preocupação com qualidade e excelência acadêmica na universidade, 7 

princípios de mérito e respeito  às diferenças, valorização das condições de trabalho e de 8 

formação e além disso expansão das ações da Ufjf em sintonia com as necessidades da 9 

sociedade, em condições adequadas de trabalho de formação para docentes, Taes e 10 

estudantes. Esses princípios aliados a um conjunto de diretrizes que, também, precisam 11 

ser consideradas e trabalhadas. Como exemplo de diretrizes citou: atualização dos 12 

equipamentos utilizados para as práticas acadêmicas da graduação; promoção da 13 

utilização de novas tecnologias no processo de ensino aprendizagem; promoção de 14 

metodologias didático-pedagógicas, que atendam as demandas dos estudantes da Ufjf e 15 

aos novos desafios do ensino básico e superior no Brasil, resguardar qualidade na 16 

produção do conteúdo científico; fortalecer a pós- graduação “stricto sensu” e criação de 17 

condições para expansão de novos programas, visando sua consolidação com metas e 18 

regras claras; fomentar a criação de cursos de doutorados em áreas que possuem 19 

somente o mestrado; investir na formação inicial e continuada de professores da escola 20 

básica; fortalecer as pesquisas na universidade renovando o modelo vigente e 21 

aperfeiçoando as formas de apoio; consolidar a política de internacionalização que 22 

potencializa a formação dos acadêmicos do ensino médio, graduandos e pós-graduandos 23 

e que contribui para o desenvolvimento e consolidação da pesquisa cientificas, 24 

realizadas nessa universidade; diretriz de aprimorar a infraestrutura do Campus de Juiz 25 

de Fora e a criação do Campus de GV(Governador Valadares). Ratificou que com base 26 

nesses princípios e diretrizes estava trazendo ao Conselho Superior uma proposta de 27 

destinação deste recurso de trinta e três milhões, cento e setenta e oito mil reais de 28 

superávit gerados após o equacionamento das contas de 2018, de 2019 e das correções 29 

das bolsas. Apresentou a proposta de distribuição desse recurso: parte para o Campus de 30 

Governador Valadares e o restante em ações no Campus Juiz de Fora, divididos entre 31 

custeio e capital. Dando continuação, informou sobre ampliação de gastos de custeio no 32 

ano dois mil e dezoito e no ano de dois mil e dezenove. Esclareceu que seriam 33 

apresentados para os Conselheiros uma série de programas acadêmicos desenvolvidos 34 

pelas pró-reitorias e pelas diretorias que atenderiam demandas das diversas Unidades e 35 

dos Conselhos Setoriais. Detalhou apresentando planilha de custos. Destacou as 36 

propostas para o gasto de capital: Investimento em infraestrutura de energia e tecnologia 37 

de informação na universidade; programa para a tecnologia voltado para ensino de 38 

graduação; programa para a tecnologia voltado para a pós-graduação e pesquisa; 39 

investimentos em equipamentos e investimentos em obras. Em relação ao investimento 40 

de obras ressaltou a necessidade de marcar uma reunião do Consu para tratar 41 

exclusivamente desse assunto, porque houve alterações referentes à utilização dos restos 42 

a pagar em obras. Na sequência ressaltou a importância dos programas acadêmicos 43 

propostos, pela Prograd, Propp, Proex, Procult, Diaf, pró- reitoria de inovação, DRI e 44 

Progepe, para a universidade e sucintamente falou sobre esses. Lembrou que existem 45 

prazos a serem cumpridos para dar encaminhamento aos programas.  O Senhor 46 

Presidente informou que o material da reunião(slides) será disponibilizado para todos os 47 

conselheiros na segunda-feira dia doze de março do corrente ano pela Secretaria Geral. 48 

Fez encaminhamento para agendamento de reunião no próximo dia seis de abril, para 49 

discutir e aprovar o orçamento de 2018. Esclareceu aos Conselheiros que as equipes 50 



ficarão a disposição para tirar dúvidas e poderão ser agendadas reuniões, nesse período, 1 

para debater os dados apresentados. Oportunizou aos Conselheiros o envio, à secretaria 2 

geral até o dia 28/03/2018, de sugestões/propostas concretas. Feitos esses 3 

esclarecimentos abriu regime de discussão. Os Conselheiros comentaram sobre as 4 

ações, projetos, programas, financiamento público apresentados no orçamento/2018 e 5 

parabenizaram a atuação da gestão da Ufjf. Ressaltaram os esforços da administração 6 

em ser transparente e democrática, e os esforços políticos e técnicos da gestão 7 

empenhados para apresentação do orçamento/2018. O Conselheiro Pedro Cuco pediu 8 

esclarecimentos sobre reformulação do PDI e sobre previsão de concurso Taes. O 9 

Presidente informou que a reformulação do PDI está prevista para 2018/2019. E quanto 10 

ao concurso de Taes, informou que não há novas vagas disponibilizadas. A Conselheira 11 

Cristina Simões Bezerra solicitou esclarecimentos sobre os projetos relativos à Pró- 12 

Reitoria de Extensão, sobretudo no que se refere à assessoria aos movimentos sociais. A 13 

solicitação da conselheira foi respondida pela Profª Ana Lívia de Souza Coimbra, Pró 14 

Reitora de Extensão, que detalhou cada um dos projetos apresentados por esta pró-15 

reitoria e disse que os recursos destinados a assessoria aos movimentos sociais serão 16 

alvo de debate no Conselho Setorial de Extensão para futura elaboração de edital. O 17 

Conselheiro Lourival problematizou sobre a previsão de recursos para acessibilidade e 18 

adaptação dos ambientes da universidade para receber os alunos com deficiência e 19 

mobilidade reduzida. O Presidente esclareceu que existem recursos específicos para 20 

atender essa demanda. O Conselheiro Henrique Almeida Queiroz, representante do 21 

Campus de GV, parabenizou à administração por estar gerindo o Campus de GV com 22 

solidariedade, mesma transparência, ética e empenho dispensados ao Campus JF. 23 

Lembrou aos Conselheiros a necessidade de estudar meios para reduzir idas e vindas- 24 

GV a JF- e favorecer maior participação do Campus GV. O Conselheiro Cassiano 25 

ratificou a fala do professor Lourival e ressaltou a necessidade de inventariar os 26 

problemas relacionados à acessibilidade e inclusão para melhor atendimento dos novos 27 

acadêmicos e usuários da UFJF. Sem mais inscritos, o presidente destacou o assunto 28 

segurança no Campus JF informando que os contratos das câmeras de monitoramento 29 

foram assinados sem precisar de nenhum recurso adicional, pois bastou que a empresa 30 

cumprisse o contrato firmado. Informou que a central de monitoramento foi estabelecida 31 

numa estrutura menor do que estava prevista e já está sendo desenvolvido processo de 32 

licitação para terceirizar os profissionais que irão trabalhar nessa Central. Informou, 33 

ainda, que está sendo desenvolvido um sistema de capacitação e treinamento para o 34 

quadro próprio de servidores e para o quadro terceirizado.  Esclareceu que houve um 35 

aumento no número de vigilantes e postos durante esta Gestão e que esta estrutura vem 36 

sendo mantida. Em seguida o Presidente comentou que o professor Henrique Almeida 37 

Queiroz traz um problema real que é o desafio da implantação do novo Campus em GV, 38 

mas que embora tenha a grande dificuldade geográfica a Administração está se 39 

empenhando muito, por conta da complexidade da situação que o Campus GV se 40 

encontra. Esclareceu que a obra do Campus GV é uma questão muito complexa 41 

exigindo sempre que se tenha soluções emergenciais de curto prazo. Citou como 42 

exemplo a situação de locação de imóveis para o funcionamento dos cursos de 43 

graduação desse Campus. Informou que a Gestão tem se esforçado para estar 44 

frequentemente presente no Campus GV para acompanhar a suas necessidades. 45 

Informou que na próxima segunda-feira acompanhará a reunião do Conselho Gestor em 46 

GV onde, também, serão apresentados os dados do orçamento/2018. Participará de 47 

formatura e da recepção dos calouros. A fim de encerrar fez um grande agradecimento 48 

ao professor Altemir José Gonçalves Barbosa, que se despede desse Consu, salientando 49 

o papel de grande importância desempenhado pelo mesmo no Conselho, sempre com 50 



uma visão muito crítica, preocupada e comprometida com a Universidade. Em seguida 1 

lembrou que também se despede do Consu o professor Ricardo de Cristofaro- Instituto 2 

de Artes e Design (IAD)- agradeceu-lhe pela participação e contribuição ao Conselho. 3 

Passou-lhe a palavra. Professor Ricardo começou ressaltando que foi grande sua 4 

satisfação de estar oito anos consecutivos à frente do IAD e em seguida registrou o 5 

aprendizado alcançado dentro do Conselho. Agradeceu a administração pelo apoio 6 

durante todos esses anos. Com a palavra, o Senhor Presidente lembrou que os membros 7 

da mesa - Reitor, Vice- Reitora e Secretário Geral - tiveram a oportunidade de conviver 8 

com o professor Ricardo como diretor e de forma mais intensa no Conselho. Ressaltou 9 

que o Professor Ricardo teve uma gestão muito importante no IAD, marcada pela 10 

consolidação e ampliação desse Instituto. Salientou que o mesmo teve capacidade e 11 

competência para conduzir essa direção com muita sabedoria o que fez com que o IAD 12 

se transformasse na grande unidade que é hoje, e por tudo isso o parabenizou. Na 13 

sequência, o Presidente ratificou o encaminhamento proposto. Em seguida convidou os 14 

Conselheiros a participarem da primeira apresentação do Planetário-Ufjf. O Senhor 15 

Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião, secretariada por mim, 16 

Rodrigo de Souza Filho, que para constar lavrei a presente ata que dato e assino.  17 

 18 

 19 

Juiz de Fora, 09 de março de 2018. 20 
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Rodrigo de Souza Filho 23 

Secretário Geral 24 

 25 

 26 

Prof. Dr. Marcus Vinicius David 27 

Reitor da UFJF 28 
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