
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO EGRÉGIO CONSELHO SUPERIOR DA 1 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA, REALIZADA NO DIA 22 DE 2 

MARÇO DE 2018, ÀS 14HORAS E TRINTA MINUTOS, NO MUSEU DE ARTE 3 

MURILO MENDES. 4 
Aos vinte e dois dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito, às quatorze horas e 5 

trinta 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(as): Girlene Alves da Silva, Eduardo  8 

Antônio Salomão Condé, Janezete Aparecida Purgato Marques, Cassiano Caon 9 

Amorim, Mônica Ribeiro de Oliveira, Ana Lívia de Souza Coimbra, Liamara 10 

Scortegagna, Marina Monteiro de Castro e Castro, Flávia Cavalieri  Machado, Antônio 11 

Márcio Resende do Carmo, Raquel Fellet Lawall, Fabrício da Silva Teixeira Carvalho, 12 

Ana Paula Ferreira, Eduardo Barrere, Altemir José Gonçalves Barbosa, Gilmar José dos 13 

Santos, José Gustavo Francis Abdala, Jorge Carlos Felz Ferreira, Lourival Batista de 14 

Oliveira, Júnior, Paulo Henrique Dias Menezes, Jeferson Macedo Vianna, Denise 15 

Barbosa de Castro Friedrich, Marcelo da Silva Silvério, Maria Alice Junqueira Caldas, 16 

Rogério de Souza Sérgio Ferreira, Maria Cristina Vasconcellos Furtado, Alexandra 17 

Aparecida Leite Toffanetto Seabra Eiras, Rubens Luiz Rodrigues, Eliete do Carmo 18 

Garcia Verbena Faria, Raquel Bernardo Fett, Luana Nascimento Lombardi, Rogério da 19 

Silva, Ricardo Bonfante, Pâmela Emanuelle Julião, Flávio Cardoso Sereno, Windson 20 

Carvalho e Dimas Augusto de Carvalho, realizou-se a reunião do Egrégio Conselho 21 

Superior da Universidade Federal de Juiz de Fora. Havendo número legal, o Senhor 22 

Presidente deu início à sessão. Ausências justificadas: Shirley Maria Policário, Samuel 23 

Rodrigues Castro, Aline Araújo Passos, Hélio Antônio da Silva. Comunicados da 24 

Presidência: o Senhor Presidente iniciou dando boas vindas ao Conselheiro Fabrício 25 

Carvalho, novo diretor do Instituto de Artes e Designer-IAD - e ao Conselheiro Eduardo 26 

Barrere, novo diretor do Instituto de Ciências Exatas- ICE. Na sequência, informou que, 27 

nas últimas duas semanas, no Campus Juiz de Fora(JF) foi inaugurado o novo prédio da 28 

Faculdade de Comunicação(Facom) e o Planetário no Centro de Ciências da UFJF. Foi 29 

feita a recepção dos novos professores visitantes da UFJF e, também, a recepção dos 30 

calouros do Campus Juiz de Fora. No Campus Governador Valadares(GV) foi realizada 31 

a recepção dos calouros, colação de grau do curso de Odontologia e reunião com o 32 

Conselho Gestor (apresentação orçamentária, execução do orçamento de GV e 33 

projeções do equilíbrio orçamentário pra GV). Na oportunidade, registrou que a Reitoria 34 

publicou nota sobre a execução da Vereadora do Rio de Janeiro Marielle Franco. 35 

Relatou que na quinta-feira, quinze de março, um dia após esse fato, a UFJF recebeu o 36 

evento do TJMG - tema Direito e Saúde - onde participaram da abertura desse evento 37 

Juízes, Defensores, Membros do Ministério Público e seis Desembargadores. Narrou 38 

que tendo sido convidado a participar da abertura do evento, em sua fala de saudação, 39 

fez referência à preocupação que todas as Instituições que lutam pela justiça e pela 40 

democracia no Brasil tinham que mobilizar para a rigorosa apuração do ocorrido. Ao 41 

final foi abordado por vários desembargadores que respaldaram sua fala. Em seguida, 42 

lembrou que na reunião de dezembro o Conselho deliberou pela retirada de pauta do 43 

tema da resolução de regulamentação dos cursos de pós-graduação lato senso, com o 44 

encaminhamento de que esse tema voltasse à pauta em quarenta e cinco dias após o 45 

início do semestre letivo. Portanto, tendo esgotado esse prazo, solicitou aos 46 

Conselheiros que tomem as medidas necessárias de preparação, junto aos seus 47 

representados, para que possa ser feita a discussão desse ponto na reunião do Consu de 48 

abril. Dando continuidade, informou, com pesar, que no dia 18/03/2018, na moradia 49 

estudantil, morreu o estudante, Marcelo Furriel Ribeiro, do quinto período do curso de 50 



Ciências Contábeis. O acontecimento sensibilizou a todos e mobilizou muitas pessoas, 1 

inclusive a Administração que providenciou todo suporte necessário à família. Após 2 

essas informações passou a palavra à professora Raquel, representante do Conex 3 

(Conselho de Extensão e Cultura), que leu a moção de apoio, feita pelo Conex à família 4 

do aluno do curso de Ciências Contábeis Marcelo Furriel Ribeiro, na qual ressaltaram a 5 

necessidade de fortalecimento e ampliação das ações institucionais de acolhimento e 6 

acompanhamento psicossocial dos discentes da UFJF. Com a palavra o diretor da 7 

Faculdade de Administração e Ciências Contábeis (FACC), professor Gilmar,  8 

agradeceu a rápida ação das pró-reitorias e da reitoria diante do ocorrido e, também, o 9 

apoio e acolhimento à família do aluno Marcelo. Registrou o abalo sofrido por todo o 10 

corpo acadêmico daquela Faculdade. Agradeceu a todos pelas manifestações de apoio 11 

aos alunos e professores do curso, em especial aos professores Marcos Freitas e Márcio 12 

Guerra. Agradeceu, também, ao Conex pela moção de apoio. Salientou a necessidade de 13 

refletir políticas de acolhimento e sobre a situação de vulnerabilidade dos alunos da 14 

UFJF e, principalmente, dos alunos que vêm de outras cidades. Raquel Bernardo Fett, 15 

representante do Diretório Central dos Estudantes (DCE), informou que foi convocada 16 

uma reunião extraordinária do CONCADA- Conselho de Centros e Diretórios 17 

Acadêmicos - para aquela data às 18:00h, na Faculdade de Educação ou de Serviço 18 

Social, local que seria confirmado, sobre a pauta da saúde mental dos estudantes da 19 

UFJF, onde a proposta seria fazer um momento inicial de informação. Foi convidado o 20 

pró-reitor professor Marcos e professores do curso de psicologia para exporem sobre a 21 

condição de saúde mental e suas particularidades, a fim de, conjuntamente, pensar 22 

políticas. Solicitou o envolvimento de toda comunidade acadêmica para tratar desse 23 

tema, por ser esse um tema extremante recorrente, além de ser uma questão global. Na 24 

ordem passou a palavra ao professor Altemir, o qual parabenizou a iniciativa do DCE e 25 

lembrou que, em 2015, o suicídio foi a segunda causa de morte entre jovens de 15 a 29 26 

anos e essa faixa etária coincide com a faixa etária dos estudantes universitários. 27 

Salientou que embora todos estejam de luto é necessário discutir sobre esse tema para 28 

encontrar respostas para o problema. O professor falou da dificuldade de lidar com essa 29 

situação lembrando que até mesmo profissionais mais capacitados como médicos 30 

psiquiátricos, psicólogos e outros enfrentam dificuldade de entender efetivamente as 31 

múltiplas causas que deságuam no autoextermínio. Ordem do Dia: Primeiro ponto de 32 

pauta - Processo nº 23071.002236/2018-80 - Processo de Contas Anual – Exercício 33 
2017 - Apreciação do Relatório de Gestão 2017. O Senhor presidente solicitou que, 34 

antes de ouvir o Conselheiro Eduardo Barrere, relator do processo, fosse apresentado o 35 

conteúdo do Relatório de Gestão pelo Conselheiro Professor Eduardo Condé, pró-reitor 36 

de planejamento. O Senhor Presidente passou a palavra ao professor Condé. O 37 

professor, primeiramente, conceituou o relatório anual de gestão e em seguida 38 

apresentou a conjuntura de 2017. Salientou que durante a apresentação faria recortes 39 

dos pontos mais relevantes do relatório de Contas. Foram pontos destacados na 40 

apresentação: a conjuntura de 2017 – cenário de ampla incerteza orçamentária e 41 

financeira em relação à LOA; execução limitada pelas restrições que o MEC e o MPOG 42 

criaram ao longo dos anos; decreto de contingenciamento entre março e abril em 2017- 43 

centralização de recursos e decisões no MEC;  incerteza sobre Emenda Constitucional 44 

95/2016; LOA incapaz de atender as necessidades de custeio - gastos acima de 100 45 

milhões – previsão de 69 milhões na LOA/2018; gestão de receitas próprias e restos a 46 

pagar permitiram atravessar o ano de 2017; cenário de imprevisibilidade desfavorável à 47 

gestão adequada e ao planejamento. Destacou o orçamento executado em 2017: R$ 48 

102.980.297,97 e sobre a previsão para 2018: 106 milhões; detalhou sobre bolsas: 49 

Pnaes, Proquali e Residência - R$ 30 milhões em bolsas; detalhou aluguéis: 906 mil 50 



(JF) + 5,4 milhões (GV); reconhecimentos de dívida; receitas: 136 milhões por ano - 1 

concessão de espaço, projetos Caed, RU, concurso público, restituições da Fadepe. 2 

Ressaltou, também: conselho de extensão reestruturado; organograma ajustado e 3 

atualizado no Siorg; Portal da Transparência no ar; vinte e nove reuniões do Consu em 4 

2017; orçamento debatido no Conselho; mudanças no edital do Proquali (estendido até 5 

dez 2018); adesão ao Sistema Eletrônico de Informação-SEI; indicação de gestores de 6 

contratos (não havia desde início de 2016); criação do setor de análise e prestação de 7 

contas em convênios; criação de grupo de análise de dados; instalação de catracas 8 

eletrônicas do RU; atualização do sistema de imóveis; funcionamento efetivo do Comitê 9 

de Governança Digital; criação setor de análise de matrícula; DRI - Diretoria de 10 

Relações Internacionais: acordos ativos com universidades estrangeiras (37 em 2016 e 11 

61 em 2017) – (76 em 2018); representação da UFJF presente em todos os Fóruns 12 

Nacionais; desafio para 2019: construção do novo PDI da UFJF. Apresentou 13 

dificuldades organizacionais enfrentadas: incertezas orçamentária e financeira de 14 

resolutividade lenta; muitas frentes regulatórias simultâneas (órgãos de controle); 15 

adaptações às instruções normativas sucessivas do governo; Campus GV: questões com 16 

o terreno destinado à construção do Campus, renovações de aluguéis; dificuldades de 17 

consolidação de cursos por falta de professores; contingenciamentos sucessivos, 18 

mudanças sucessivas de portarias ligadas a empenho; pendências com a CGU; 19 

recomendações do TCU. Dando continuidade à apresentação, trouxe gráficos que 20 

explicitam as várias situações cotidianas da universidade como taxa de sucesso de 21 

graduação e indicadores próprios criados pela Proplan para acompanhamento da relação 22 

existente entre orçamento e atividades da Universidade. Finalizando a apresentação 23 

informou que havia explanado sobre os pontos mais relevantes do Relatório 24 

Gestão/Prestação de Contas do Magnífico Reitor da UFJF – exercício 2017. O Senhor 25 

Presidente do Consu agradeceu ao Pró-Reitor professor Condé pela apresentação e 26 

passou a palavra ao relator do Processo nº 23071.002236/2018-80 - Processo de Contas 27 

Anual – Exercício 2017, professor Eduardo Barrere, o qual procedeu à leitura do 28 

relatório e parecer finalizando com a emissão de voto favorável à aprovação do mesmo. 29 

O Presidente agradeceu ao professor Barrere e abriu para discussão. Com a palavra a 30 

Conselheira Pâmela Julião pediu esclarecimentos sobre andamento dos processos que 31 

envolvem restituição ao erário pelos aposentados enquadrados no artigo 192 e sobre a 32 

capacitação dos servidores da UFJF no Sistema Eletrônico de Informações.  O senhor 33 

presidente informou que, por decisão administrativa, estão suspensas as restituições 34 

relacionadas ao referido artigo. Em seguida o Conselheiro Eduardo Condé, respondendo 35 

a pergunta da Conselheira Pâmela em relação ao SEI (Sistema Eletrônico de 36 

Informações), esclareceu que todos servidores terão que se adequar a essa realidade. Na 37 

sequência, retomando a discussão das Contas Anuais de 2017, salientou que a UFJF tem 38 

conseguido arcar com suas obrigações devido à existência de recursos próprios. 39 

Entretanto, destacou o pró-reitor, de forma enfática, que esta não pode ser a forma de 40 

financiamento de universidades públicas. Há necessidade de se garantir um orçamento 41 

do tesouro compatível com os gastos realizados. Afirmou que isso deve ser frisado, 42 

porque educação e saúde são direitos sociais. O Presidente passou a palavra para 43 

Conselheira Mônica que questionou alguns dados apresentados acerca da Pós-44 

graduação. O presidente esclareceu sobre como os índices são elaborados, sanando a 45 

dúvida suscitada. O Conselheiro Cassiano falou sobre critérios adotados para obtenção 46 

de índices da Taxa de Sucesso e indicou alguns fatores que implicam em distorções 47 

como vagas ociosas e políticas de ingresso. Na oportunidade, o Conselheiro Altemir 48 

falou sobre aumentos significativos de receita, aluguéis de espaços das copiadoras e 49 

Fadepe. O presidente respondeu de forma técnica os motivos que levaram ao aumento 50 



de receita. Esclareceu que em função da ação do Ministério Público (MP) junto à 1 

fundação de apoio foi identificado uma série de projetos abertos na Fadepe, que na 2 

avaliação do MP deveriam ser gerenciados dentro da Universidade. Então a Fadepe, ao 3 

final dessa negociação racional, reconheceu que alguns projetos tinham que retornar à 4 

conta única da União. Professor Altemir registrou elogios à Gestão da Fadepe e o 5 

Presidente afirmou que os nomes indicados pelo Consu para gerir a Fadepe têm 6 

desenvolvido um excelente trabalho. A Conselheira Ana Lívia falou que sempre teve 7 

críticas à fundação (Fadepe), que culminou num passado recente com questionamentos 8 

do MP o que determinou uma mudança radical em termos de gestão da Fadepe. Mas, 9 

naquele momento, era necessário reconhecer que a gestão da Fadepe vem 10 

desenvolvendo ações diretamente para a universidade de forma transparente, clara, com 11 

critérios, o que reforça de fato a missão da universidade e seu fim específico que é o 12 

ensino, a pesquisa e a extensão. Seguidamente, o Conselheiro Condé informou que 13 

serão feitos processos licitatórios de cessão onerosa de espaço para xerox e cantina e 14 

salientou que isso é uma exigência dos Órgãos de Controle. O Conselheiro Altemir 15 

ressaltou que deverá haver controle dos serviços ofertados com a gestão de 16 

acompanhamento dos contratos, para que os serviços atendam aos parâmetros presentes 17 

nos referidos contratos. O professor Condé ratificou a fala do professor Altemir e 18 

realçou que está faltando gestores e fiscalização desses contratos. Afirmou que é preciso 19 

desenvolver na Universidade uma cultura de gestão e fiscalização desses serviços. 20 

Encerrada as inscrições, o Presidente Marcus Davi e a Conselheira Girlene pediram 21 

licença ao Consu para que a votação das contas anual de 2017 fosse feita sem suas 22 

presenças e que o Conselheiro Eduardo Condé  assumisse a presidência do Consu e a 23 

condução da votação do tema. O Conselheiro Eduardo Condé assumiu a presidência e 24 

sem inscrições adicionais abriu para votação. Em processo de votação Processo nº 25 

23071.002236/2018-80 - Processo de Contas Anual – Exercício 2017. Decisão 26 

aprovado por unanimidade.  Retornou à mesa a Conselheira Girlene e reassumindo a 27 

presidência do Consu o Professor Marcus Davi agradeceu a confiança, a atenção dada 28 

pelos Conselheiros ao relatório e afirmou que espera repetir o feito no próximo ano. 29 

Agradeceu, ainda, o reconhecimento das contas e do trabalho e registrou que os avanços 30 

alcançados em 2017 são de toda comunidade universitária, servidores professores e 31 

técnicos, estudantes e equipe de dirigentes. Salientou que o êxito da aprovação dessas 32 

contas cabe a todo esse coletivo. Assuntos gerais e comunicações do plenário: O 33 

Presidente passou a palavra à Conselheira Marina, a qual saudou a todas as pessoas 34 

presentes e informou sobre as comemorações dos 60 anos da Faculdade de Serviço 35 

Social que serão iniciadas na semana seguinte, na quarta-feira, com um debate de seus 36 

três últimos diretores Leila, Rodrigo e Cristina, fazendo um balanço das atividades 37 

dessa Faculdade, e se estenderão de 15 a 18 de maio de 2018, resgatando a trajetória da 38 

Faculdade. Agradeceu o apoio da Pró-Infra que reformou o prédio para receber as 39 

festividades. E, em nome da professora Cristina e da professora Alexandra, convidou a 40 

todos e todas para participarem das comemorações. O Conselheiro Paulo Henrique Dias 41 

Menezes, representante da Faculdade de Educação, saudou a todas as pessoas presentes 42 

e registrou que essa reunião era sua última participação no Consu, agradeceu o 43 

aprendizado sobre a gestão da universidade afirmando que essa participação muito lhe 44 

proporcionou. Salientou que o Conselho é modelo de gestão democrática e parabenizou 45 

a lisura com que foram conduzidos todos os processos ali submetidos. Parabenizou, 46 

também, a gestão da UFJF pelo Magnífico Reitor Marcus Davi. Colocou-se à 47 

disposição para colaborar com a Universidade. O Presidente, em seguida, agradeceu ao 48 

Conselheiro Paulo pela convivência, pela participação ativa, pelos esforços 49 

empreendidos e contribuição significativa com o Consu. Dando continuidade, o 50 



Conselheiro Eduardo Condé, presidente do Comitê de Governança Digital, informou 1 

que esse Comitê tem representação de todas as Unidades Acadêmicas, mas ainda falta 2 

representação do Colégio de Aplicação João XXIII e das Unidades da área de saúde. 3 

Fez um apelo para que seja designado representante desse Colégio e dessas Unidades 4 

para esse Comitê. Informou que esse Comitê é responsável pela gestão da área de 5 

Tecnologia da Informação (TI) incluindo as compras de TI e que essas compras são 6 

feitas a partir desse Comitê e não de requisições individuais e por isso será necessário 7 

decidir uma política de compras geral. Salientou que será feita uma planilha de 8 

demandas a partir das demandas das próprias Unidades. Comunicou que o Comitê de 9 

governança digital começou a disponibilizar nesta data uma planilha de demandas da 10 

área de TI, para que juntos possam desenvolvê-la. Ressaltou que trouxe o tema 11 

antecipadamente, porque quando precisarem fazer compras de material permanente será 12 

necessário ter a representação e planilha definidas, mas o tema ainda vai ser debatido no 13 

Consu. O Presidente passou a palavra para a Conselheira Denise, representante da 14 

Faculdade de Enfermagem, a qual saudou a todas as pessoas presentes e parabenizou à 15 

Administração pelas mudanças apresentadas e afirmou que essas são muito importantes 16 

para a UFJF. Na oportunidade convidou a todos a participarem da Solenidade Troféu 17 

Mulher Cidadã 2018, no dia vinte e seis de março, às dezenove horas e trinta minutos, 18 

no Teatro Paschoal Carlos Magno, onde seriam homenageadas as duas professoras do 19 

curso de enfermagem: Vânia Maria Freitas Bara e Zuleyce Maria Lessa Pacheco. O 20 

presidente lembrou que, também, será homenageada a professora Ellen Rodrigues 21 

(Faculdade de Direito) e salientou que a homenagem é importante para todas as 22 

mulheres, inclusive para as mulheres da UFJF. O Presidente passou a palavra para o 23 

Conselheiro Flávio Cardoso Sereno que, na condição de membro da comissão de 24 

flexibilização, informou sobre o andamento dos processos de flexibilização na UFJF. 25 

Enfatizou que nesse processo de análise e encaminhamentos foram observados muitos 26 

avanços, mas muitas dificuldades e incompreensões, também, foram enfrentadas. 27 

Afirmou que estão encaminhando para o final e é esperado um resultado positivo desse 28 

processo. Com a palavra a Conselheira Professora Girlene comunicou que na semana do 29 

dia 16 de março de 2018 a UFJF sediou o encontro do Pnaic (Pacto Nacional pela 30 

Alfabetização na Idade Certa), no Cine Teatro Central, onde estiveram presentes mais 31 

de seiscentos educadores representando aproximadamente 123 municípios. Interou que 32 

foi um evento, promovido pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) e pelo 33 

Colégio de Aplicação João XXIII. Parabenizou os professores do Colégio de Aplicação, 34 

bem como, à Prograd, à Faced e à Pró-Reitora de Gestão de Pessoas na pessoa da 35 

professora Kátia Castro, que foi incansável para que esse evento lograsse êxito. Relatou 36 

sobre sua participação na abertura do evento, juntamente com o Professor Paulo 37 

Menezes, representante da Faced, Professora Eliete Faria, representante do Cólégio de 38 

Aplicação João XXIII e a Pró-reitora da Prograd Professora Maria Carmem e informou 39 

que ainda estiveram presentes os representantes da Secretaria Municipal de Educação, 40 

da Superintendência Regional de Educação. Afirmou que todas as falas foram 41 

importantes na afinada articulação da Universidade com a formação de professores. Ao 42 

final reforçou a importância do evento para a UFJF e para região, colocando a Faced e o 43 

Colégio de Aplicação como protagonistas no processo de formação. Na sequência a 44 

professora Marília Informou que na próxima semana irá acontecer na UFJF-JF o 45 

Encontro de Mulheres da UNE, onde são esperadas 2000 estudantes. Salientou a 46 

importância desse Encontro que irá debater o movimento estudantil e informou que os 47 

mais diferentes coletivos participarão desse Encontro. Relatou que o último Encontro 48 

aconteceu na UFF-Niteroi/RJ e lá estiveram presentes 3500 mulheres estudantes. 49 

Registrou o grande esforço das pró-reitorias de Infraestrutura, Cultura, e Extensão e da 50 



Vigilância em organizar o evento com eficiência. Nomeou o Evento de grandioso por 1 

conta da quantidade de mulheres participantes e, também, pelo momento político que o 2 

Brasil está passando. Avaliou que esse encontro vai trazer grandes reflexões sobre o 3 

papel da mulher na sociedade, sobre as violências que são cometidas contra as 4 

mulheres, em especial as estudantes, e pensar em especial na universidade pública 5 

brasileira. Agradeceu aos diretores das Faculdades de educação física e da engenharia, 6 

professores Jeferson e Hélio Antônio, pelo apoio e abertura de seus espaços para a 7 

realização desse Encontro. Finalizou afirmando que é um esforço coletivo e que será um 8 

momento importante para a nossa Universidade. O Presidente Marcus Davi informou 9 

que no dia 6 de abril a UFJF receberá a visita professor Evaldo, presidente da Fapemig 10 

e, na oportunidade, ele fará reunião com a diretoria de inovação trazendo suas 11 

experiências enquanto ex-reitor da UFV e secretário do ministério de ciência e 12 

tecnologia para parques tecnológicos. Lembrou que o convite para essa visita foi feito 13 

durante uma reunião na Fapemig onde ele esteve presente, juntamente, com a pró-14 

reitora de Pós-Graduação e Pesquisa professora Mônica Ribeiro de Oliveira e com o 15 

pró-reitor adjunto professor Luiz Paulo da Silva Bara. Ao final comunicou que, tendo 16 

em vista a realização desses eventos, provavelmente, teriam que trocar a data da 17 

próxima reunião do Consu para o dia 09 de abril de 2018. Não Havendo mais 18 

comunicados o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião, 19 

secretariada por mim, Rodrigo de Souza Filho, que para constar lavrei a presente ata que 20 

dato e assino.  21 

 22 
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Juiz de Fora, 22 de março de 2018. 24 
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Secretário Geral da UFJF 28 
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