
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO EGRÉGIO CONSELHO SUPERIOR DA 1 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA, REALIZADA NO DIA 26 DE 2 

ABRIL DE 2019, ÀS 14 HORAS, NO MUSEU DE ARTE MURILO MENDES. 3 
Aos vinte e seis dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, às quatorze horas, 4 

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

convocado sob a Presidência do Professor Doutor Marcus Vinicius David e com as 6 

presenças dos Conselheiros(as): Girlene Alves da Silva, Eduardo  Antônio Salomão 7 

Condé, Marcos Tanure Sanabio, Mônica Ribeiro de Oliveira, Ana Lívia de Souza 8 

Coimbra, Marcos Souza Freitas, Eduardo Sérgio Leão de Souza, Thiago César 9 

Nascimento, Eliane Medeiros Borges, Gislaine Santos, Marconi Fonseca de Moraes, 10 

Eliane Bettocchi Godinho, Lyderson Facio Viccini, Eduardo Barrere, Robert Daibert 11 

Júnior, Elcemir Paço Cunha, José Gustavo Francis Abdala, Marise Pimentel Mendes, 12 

Aline Araujo Passos, Cláudio Roberto Fóffano Vasconcelos, Álvaro de Azeredo 13 

Quelhas, Daniel Godoy Martinez, Marcelo da Silva Alves, Henrique Antônio Carvalho 14 

Braga, Marcelo Silva Silvério, Maria Alice Junqueira Caldas, Rogério de Souza Sérgio 15 

Ferreira, Maria Cristina Vasconcellos Furtado, Elton Geraldo de Oliveira Gões, 16 

Alexandra Aparecida Leite Toffanetto Seabra Eiras, Marina Barbosa Pinto, Eliete do 17 

Carmo Garcia Verbena Faria, Yuri Vieira do Vale, Ramon Esteves dos Reis Almeida, 18 

Ana Lídia Resende Paula, Rogério da Silva, Ricardo Bonfante, Pâmela Emanuelle 19 

Julião, Márcio Roberto Sá Fortes Fernandes Jr., Maria Ângela Ferreira Costa, Igor 20 

Coelho, Heronides Filho, Dimas Augusto de Carvalho e Denis Alves Perdigão realizou-21 

se a reunião do Egrégio Conselho Superior da Universidade Federal de Juiz de Fora. 22 

Havendo número legal, o Senhor Presidente deu início à sessão. Ausências 23 

justificadas: Shirley Maria Policário, Liamara Scortegagna e Flávia Cavalieri Machado. 24 

O Senhor Presidente iniciou dando boas vindas à Conselheira Gislaine Santos, 25 

representante do Conselho de Extensão, tendo em vista ser esta sua primeira 26 

participação no Conselho Superior. Antes de iniciar a ordem do dia, o Senhor Presidente 27 

solicitou a inversão dos itens de pauta, requisitando a aprovação do Conselho para 28 

iniciar os debates pelos itens 2.1 e 2.2, que dizem respeito aos processos de regimento 29 

interno da Ouvidoria Geral e da Ouvidoria Especializada. Justificou o pedido tendo em 30 

vista que o debate poderá ser feito com a presença da Ouvidora Geral, Valesca Nunes 31 

dos Reis, que já está aguardando. Desta forma, a discussão do orçamento se daria após a 32 

deliberação dos itens 2.1 e 2.2. O Conselho aprovou, por unanimidade, a inversão da 33 

ordem do dia. Em ato contínuo, o Senhor Presidente solicitou a inclusão de um item de 34 

pauta, qual seja, autorização de viagem do Reitor ao exterior. O Conselho Superior 35 

aprovou a inclusão do item. Na sequência, o Senhor Presidente apresentou as atas dos 36 

dias 09 de abril de 2018 e 27 de abril de 2018, colocando as mesmas para aprovação do 37 

plenário. Os Conselheiros não apresentaram sugestões de alteração e, em regime de 38 

votação, aprovaram ambas as atas. Comunicados da Presidência: O Senhor Presidente 39 

iniciou os comunicados e, primeiramente, concedeu a palavra à Vice-Reitora e 40 

Conselheira, Profa. Girlene Alves da Silva, para relatar sua participação nas reuniões da 41 

Andifes, em dois eventos realizados na Câmara dos Deputados. A Conselheira iniciou 42 

seu relato esclarecendo que o primeiro evento foi realizado pela bancada de mulheres da 43 

Câmara dos Deputados, liderada pela Deputada Aline Gurgel.  A Conselheira destacou 44 

que a reunião foi boa, tendo sido esta uma oportunidade para apresentar a UFJF, bem 45 

como os riscos que as Universidades correm se de fato o contingenciamento de recursos 46 

acontecer. Informou que participaram deste evento 25 deputadas, as quais sinalizaram 47 

um compromisso de defender, quando da discussão e votação do orçamento, que as 48 

instituições federais de ensino não tenham redução dos seus recursos. Disse que, no dia 49 

seguinte, a Frente Parlamentar pela Valorização da Universidade Pública, uma frente 50 



mista, liderada pela Deputada Margarida Salomão, também recebeu os reitores. 1 

Destacou que foi um momento em que a Andifes apresentou o que a Universidade 2 

brasileira faz e que dali também saiu um compromisso com a questão da autonomia 3 

universitária, sendo que um dos temas colocados na pauta da autonomia foi a escolha de 4 

seus dirigentes. Destacou que, na reunião do pleno, enquanto uma parte estava em 5 

reunião com as deputadas, outra parte da Diretoria da Andifes estava em reunião com o 6 

novo secretário de educação. Informou que embora o secretário tenha sido muito 7 

receptivo, a Andifes colocou com preocupação a questão do orçamento, mas o 8 

secretário informou que nem ele e nem o ministro teria autonomia para decidir a questão 9 

financeira das universidades, cabendo tal decisão ao ministro da economia. A Andifes 10 

também colocou a questão do impacto nas Universidades acerca do decreto que retira as 11 

FG’s. Dentro deste tema, o secretário sinalizou que dificilmente o decreto será revisto, 12 

pois já foi publicado e que acredita que o Ministro da Educação não iria se indispor com 13 

o Ministro da Economia para rever este decreto.  Disse que a reunião foi ruim, tendo em 14 

vista que embora houvesse uma sinalização e perspectiva de diálogo, nada pode ser 15 

resolvido. Informou que no dia 15 de maio ficou acordado que o Ministro receberá a 16 

Andifes. A Conselheira informou que o secretário executivo está agendando com todos 17 

os reitores e que, até agora, aqueles que já se reuniram com o mesmo não estão 18 

otimistas. O Senhor Presidente, Marcus David, informou, neste momento, que a reunião 19 

da UFJF com o Secretário de Educação será na terça-feira, dia 30 de abril. Na 20 

sequência, dando continuidade aos Comunicados da Presidência, o Senhor Presidente 21 

informou que, na próxima semana, será lançado o edital de licitação para retomada das 22 

obras de um dos blocos do Hospital Universitário. Destacou que foram superadas as 23 

barreiras jurídicas do processo, com decisão judicial favorável a retomada das obras. A 24 

seguir, informou que a Administração tomou a decisão de interdição parcial do Fórum 25 

da Cultura, com base na avaliação da equipe técnica de engenheiros da UFJF, tendo em 26 

vista a identificação de um risco de queda de um muro que separa o Fórum da Cultura 27 

da casa acima. Destacou que a solução requer dois desafios. O primeiro é de natureza 28 

negocial com o proprietário. Neste sentido, esclareceu que a origem do problema está na 29 

casa acima, contudo a mesma está alugada pelo estado, que não tem efetuado os 30 

pagamentos de aluguel. Assim, será preciso reparar e depois cobrar judicialmente o 31 

reembolso. A segunda questão envolvida na solução é que, por se tratar de um imóvel 32 

tombado, será necessário ter autorização para o reparo. Dando continuidade aos 33 

comunicados, o Presidente informou aos Conselheiros que, na madrugada, os vigilantes 34 

registraram, através de imagens, a presença de uma onça pintada no Jardim Botânico. 35 

Pontuou que se trata de um fato histórico, pois há décadas não havia registro na região. 36 

Explicou a necessidade de medidas de segurança e, neste sentido, o Jardim Botânico 37 

está interditado. Asseverou que os pesquisadores, neste momento, farão um estudo da 38 

forma como será conduzido o processo. Informou que foi contatado um órgão 39 

relacionado ao Ibama, um centro de estudo de animais predadores, localizado em 40 

Sorocaba. Revelou que está sendo deslocado um técnico deste centro para auxiliar nas 41 

ações. O Senhor Presidente informou que todos os órgãos responsáveis estão sendo 42 

envolvidos, tais como Prefeitura de Juiz de Fora, Polícia Florestal, Instituto Estadual de 43 

Florestas, dentre outros, para que os mesmos possam auxiliar na solução desta questão. 44 

Informou que será dada uma entrevista coletiva nesta data, com a presença dos 45 

professores do ICB, para esclarecer o fato e a deliberação acerca da interdição do 46 

Jardim Botânico. Finalizados os Comunicados da Presidência, o Senhor Presidente deu 47 

início à ordem do dia, com o debate e deliberação acerca do item 2.1 - Processo nº 48 

23071.004921.2019-21- Regimento Interno Ouvidoria Geral da Universidade 49 
Federal de Juiz de Fora. Solicitou, inicialmente, a presença da Ouvidora Geral, 50 



Valesca Nunes, para participar dos debates. Justificou a ausência da Ouvidora 1 

Especializada em Ações Afirmativas na reunião, tendo em vista que a mesma está em 2 

atividade acadêmica. O Conselho aprovou a entrada da Ouvidora Geral na sala do 3 

Consu. A seguir, abriu a palavra à Conselheira Alexandra Aparecida Seabra Eiras para a 4 

leitura de seu parecer sobre o assunto. A Conselheira procedeu, então, à leitura, 5 

indicando, em sua conclusão, a inclusão no preâmbulo do regimento da legislação que o 6 

fundamenta e também a carga horária a ser cumprida pelo Ouvidor Geral. Ao final, 7 

opinou favoravelmente à aprovação da minuta do novo regimento interno da Ouvidoria 8 

Geral. Em regime de discussão, o Conselheiro Heronides Filho solicitou a palavra, 9 

pleiteando a troca do termo “servidores inativos” por “servidores aposentados”. Não 10 

havendo mais inscrições, o Senhor Presidente solicitou a saída da Ouvidora Geral para 11 

que pudesse ser realizada a votação. O Conselho Superior aprovou, por unanimidade, a 12 

minuta do novo regimento da Ouvidoria Geral da UFJF. Na sequência, o Senhor 13 

Presidente deu prosseguimento à reunião, com a discussão do item 2.2 Processo nº 14 

23071.008585.2016-43-Criação de Ouvidoria Especializada. A Ouvidora Geral 15 

novamente ingressou na sala do Conselho para acompanhar o debate acerca da 16 

Ouvidoria Especializada em Ações Afirmativas. A Conselheira Alexandra Eiras 17 

procedeu à leitura do seu parecer, indicando as alterações a serem realizadas, 18 

especialmente, no que diz respeito às correções de grafias e formatação. Sugeriu 19 

também a inclusão no preâmbulo da legislação que fundamenta o regimento e, ainda, a 20 

correção do termo “inativo” para “aposentado”, assim como sugerido no processo 21 

anterior. Em regime de votação, o Conselho Superior aprovou, por unanimidade, a 22 

minuta do Regimento Interno da Ouvidoria Especializada. A seguir, o Senhor 23 

Presidente passou a relatar os motivos de seu pedido de inclusão do item de pauta 24 

relacionado à autorização de viagem ao exterior para o Reitor. Explicou que haverá uma 25 

Conferência Anual da Associação Internacional de Educação. Contou que esta 26 

associação, que existe desde 1948, é composta por 10 mil associados. Ressaltou que 27 

este é considerado o principal evento de internacionalização das universidades. Disse 28 

que a Diretoria de Relações Internacionais solicitou que, neste evento, o reitor também 29 

estivesse presente, participando do evento, para acompanhar as parcerias que estão 30 

sendo realizadas, especialmente junto a três universidades. Destacou que o programa de 31 

mobilidade internacional possui 20 bolsas anuais, mas também está permitindo e 32 

aprovando a ida de mais de 100 alunos, que vão sem bolsa, mas que tem direito de 33 

estudar sem custo nenhum e, que, em alguns casos, com a possibilidade de custeamento 34 

de manutenção de alojamento e alimentação. Ressaltou que devido o Programa 35 

aprovado, de que alunos estrangeiros possam dar aulas de idiomas, com bolsa a 36 

estudantes estrangeiros, estas universidades agora estão também oferecendo bolsas para 37 

nossos alunos. Explicou que a Diretoria de Relações Internacionais conseguiu agendas 38 

com alguns reitores destas universidades e que este evento se mostra como uma 39 

oportunidade para estabelecimento de novas parcerias. Revelou que a Universidade 40 

Católica de Washington seria uma das universidades a serem visitadas, explicando que 41 

lá há um acervo importante de história brasileira e que foi estabelecida uma parceria 42 

para que nossos estudantes e professores fossem lá para a organização deste acervo. Por 43 

fim, apontou que o evento ocorrerá entre os dias 25 de Maio a 01 de Junho, pedindo, ao 44 

final a aprovação do Consu para o seu afastamento. Em regime de votação, o 45 

afastamento internacional do reitor foi aprovado, por unanimidade. Na sequência, o 46 

Senhor Presidente deu início aos debates acerca do Orçamento 2019, item 1.1 da 47 

ordem do dia. Antes de adentrar especificamente ao assunto do Orçamento, o Senhor 48 

Presidente informou que o contrato para execução da obra da farmácia está sendo 49 

assinado e a ordem de serviço para inicio dos serviços será para o dia 06 de maio. 50 



Contou também que foi realizada nova licitação da passarela, tendo em vista que a 1 

empresa que havia vencido abandonou a obra. Esclareceu que esta licitação tem 2 

previsão de ser finalizada a e a ordem de serviço deve ser emitida em cerca de 30 dias. 3 

Sendo assim, a previsão de término da obra da passarela é até o final de setembro. Na 4 

sequência, adentrando no assunto do orçamento, o Senhor Presidente apresentou uma 5 

informação de caráter geral, explicando que há um nível de incerteza muito grande 6 

sobre a forma de execução orçamentária deste governo. Ressaltou que ainda não há uma 7 

previsão clara e precisa acerca do quanto será liberado em termos de orçamento de 8 

custeio e de capital da universidade. Disse que este assunto tem gerado muita ansiedade 9 

e especulações, revelando que circulou no grupo dos reitores a notícia de um eventual 10 

bloqueio de orçamento de algumas instituições. Contudo, tal informação foi negada, 11 

informando que houve uma interpretação errada. Destacou que o que há de concreto é 12 

que de orçamento de capital, a UFJF só possui 10% liberado, e de orçamento de custeio, 13 

40% liberado. Disse que a notícia que circulou é de que talvez não se chegue ao 14 

orçamento global nesse ano. Neste sentido, esclareceu que desde que esta gestão 15 

assumiu, os orçamentos foram executados em 100%, mas que a notícia que circula é de 16 

que talvez apenas 80% do orçamento de custeio seja executado este ano. E que no que 17 

tange ao orçamento de capital, ainda é uma incógnita. Destacou que a única mudança 18 

que ocorreu positiva se refere à execução da fonte 250, que devido mudança na Lei de 19 

Diretrizes Orçamentárias (LDO), a Universidade está podendo executar a fonte 250, de 20 

receitas próprias, independente de limite. Pontuou que isto tem dado uma flexibilidade 21 

de execução para Universidade. Lembrou ao Conselho que o último Ministro da 22 

Educação havia realizado mudanças na LDO que buscavam proteger o orçamento da 23 

Educação do MEC. Uma das medidas aprovadas é de que a execução do orçamento da 24 

educação não poderia ser menor, em 2019, do que o valor executado em 2018, corrigido 25 

pela inflação. Desta forma, a ameaça de corte do orçamento não seria possível. 26 

Ponderou que a nova equipe do MEC está chegando agora e que, na terça-feira, será 27 

realizada a reunião com o novo secretário executivo. Disse que, nesta reunião, pretende 28 

dizer ao secretário a importância de conhecermos os dados do orçamento para seja 29 

possível o planejamento de orçamento e execução. Destacou que o corte de 20% 30 

inviabiliza o funcionamento de muitas universidades, especialmente aquelas que não 31 

possuem recurso de fonte própria. Ressaltou que as universidades estão vivendo com 32 

um orçamento que já era restrito, com um limite que reduz este orçamento, e, quando há 33 

empenho, não vem o financeiro para efetuar o pagamento. A UFJF tem conseguido 34 

pagar seus fornecedores porque houve superávit decorrente da fonte 250, mas o repasse 35 

do tesouro está atrasando e tem criado uma dificuldade muito grande. Explicou que o 36 

objetivo de trazer a questão do orçamento ao Consu é apresentar os desafios que 37 

precisam ser conhecidos pelo Conselho. Asseverou que o primeiro desafio é a questão 38 

relacionada ao campus de Governador Valadares e a resolução do problema da 39 

preceptoria dos estudantes de medicina. Lembrou que o campus de Governador 40 

Valadares teve uma queda busca de orçamento e o Conselho autorizou que fosse 41 

garantido o cumprimento dos gastos de GV, com o aporte de 13 milhões e 500 mil reais. 42 

Contudo, houve outro problema não previsto nesta conta inicial: a questão da 43 

preceptoria para o estágio dos alunos de medicina. Informou que os dois hospitais que 44 

ofereciam campo de estágio para os alunos de medicina estavam exigindo o pagamento 45 

para os preceptores. Um estudo inicial indicava o valor de três milhões e duzentos mil 46 

com este gasto. No entanto, estes estudos foram revisados, com recalculo de horas, 47 

reuniões foram realizadas nestes hospitais e, após o ciclo todo de negociação, este valor 48 

foi reduzido para um milhão duzentos e quarenta mil reais. Desta forma, esclareceu que 49 

devido à pressão na negociação e sabendo que a UFJF teria o superávit de nove milhões 50 



para decidir, tomou a decisão de realizar um aporte de um milhão, duzentos e quarenta 1 

mil reais em Governador Valadares para viabilizar a abertura do campo de preceptoria 2 

para os estudantes de medicina. Desta forma, com o acréscimo deste valor, o aporte 3 

total de recursos em Governador Valadares será de quinze milhões e cem mil reais, 4 

aproximadamente. Justificou que esta ação foi fundamental, pois caso contrário os 5 

alunos ficariam sem campo de estágio. Desta maneira, informou que está trazendo este 6 

assunto ao Conselho Superior para esclarecer as ações tomadas e, também, solicitar que 7 

os conselheiros referendassem este aporte de valores realizado para o campus de 8 

Governador Valadares. A seguir abriu a palavra aos Conselheiros. O Conselheiro 9 

Álvaro Quelhas questionou de que maneira o valor dos estudos iniciais foram tão 10 

reduzidos. Destacou, contudo, que aprova a decisão do reitor, tendo em vista que não 11 

havia outra alternativa para garantir o estágio dos alunos da medicina. A Conselheira 12 

Alice Junqueira Caldas pediu a palavra, manifestando sua discordância com o 13 

pagamento, pois afirmou ser este um modelo “hospitalocêntrico”, em que somente 14 

médicos que estão no hospital ganham e não aqueles que atuam na atenção primária, por 15 

exemplo. Ressaltou que o Brasil está atrasadíssimo com esta forma de pensar e agir, 16 

priorizando médicos de hospitais, desvalorizando outros profissionais e até os próprios 17 

médicos que não estão no hospital. Não havendo mais manifestações, o Senhor 18 

Presidente esclareceu o questionamento apresentado pelo Conselheiro Álvaro Quelhas, 19 

detalhando os dados referentes aos estudos, que, inclusive, uma vez refeitos, verificou-20 

se a possibilidade de reduzir o número de preceptores e rever o modelo. Neste sentido, 21 

apontou que esta redução de preceptores possibilitou a redução do valor. Neste período, 22 

o Senhor Presidente destacou outras duas ações realizadas: reunião na EBSERH e na 23 

Secretaria Estadual de Saúde. O objetivo destas reuniões seria levar a proposta da 24 

possibilidade da EBSERH assumir o hospital regional de Governador Valadares de 25 

modo que este se configuraria como um hospital de ensino da UFJF em Governador 26 

Valadares. Ponderou que embora seja esta uma proposta bem recebida, trata-se de uma 27 

decisão de um escalão político maior, pois se trata da decisão da EBSERH assumir mais 28 

um hospital em sua rede. Destacou que uma decisão desta necessita de ampliação de 29 

orçamento da EBSERH. O Conselheiro Rogério da Silva pediu a palavra, oportunidade 30 

em que manifestou concordância com a ação realizada pelo reitor para resolver a 31 

questão da preceptoria, destacando a transparência na apresentação de contas aos 32 

conselheiros. A Conselheira Marina Barbosa Pinto, em sua manifestação, destacou as 33 

dificuldades as quais Governador Valadares passa e ressaltou a necessidade de se pensar 34 

em ações estratégicas para atendimento das demandas de Governador Valadares. 35 

Registrou a importância de que cada um, em suas unidades e órgãos de representação, 36 

discuta em seus espaços, para que venha ao Conselho com subsídios para contribuir e 37 

encontrar as melhores soluções. Destacou que há sim incêndios a serem apagados, mas 38 

que é possível encontrar formas de contribuição para que não se não apague um foco e 39 

inicie outro. O Senhor Presidente ressaltou a importância da fala da Conselheira Marina 40 

Barbosa Pinto, relatando que, no decorrer das reuniões realizadas em Governador 41 

Valadares, houve falas dos estudantes quanto à permanência e continuidade das 42 

atividades no referido campus, ressaltando existir uma ansiedade entre a comunidade 43 

quanto à continuidade do campus em GV. Na sequência, encaminhou para votação o 44 

referendo do aporte adicional no valor de um milhão, duzentos e quarenta reais para 45 

Governador Valadares, reduzindo o saldo a definir para sete milhões, novecentos e 46 

cinquenta. O Conselho Superior aprovou por maioria. Na sequência, o Senhor 47 

Presidente informou que, em que pese não seja o melhor momento para se iniciar o 48 

debate acerca da alocação dos oito milhões, devido à incerteza quanto à liberação do 49 

orçamento pelo MEC, há assuntos que, devido ao tempo que demandam de 50 



implantação, precisam ser trazidos ao Consu neste momento. Desta maneira, informou a 1 

apresentação de três tópicos adicionais. O primeiro diz respeito à implantação de uma 2 

rádio universitária, esclarecendo que havia um processo de solicitação de concessão de 3 

rádio e TV para a UFJF. Hoje, a UFJF possui estas concessões autorizadas. Pontuou que 4 

a TV Universitária exige um investimento muito expressivo, na ordem de dois milhões 5 

de reais. Neste sentido, este assunto não dá para ser tratado neste momento, devido o 6 

valor de investimento. Asseverou, contudo, ser bem menor o valor do investimento para 7 

a rádio universitária, citando o valor de cento e setenta e cinco mil reais para tanto. 8 

Além deste investimento, também haveria um custo de manutenção da rádio em dez mil 9 

reais mês. Destacou que a Fadepe projeta que, quando a rádio entrar em funcionamento 10 

e após estabelecida uma estratégia de comercialização de apoio cultural, é possível que, 11 

com o tempo, a rádio capte o valor necessário para garantir a sua manutenção. Destacou 12 

ser um projeto acadêmico de relevância, que vai além da faculdade de comunicação. 13 

Informou que está apresentando este assunto, neste momento, pois a Fadepe está 14 

preocupada com os prazos da licença, explicando que, caso a UFJF não coloque as 15 

concessões em operação, há o risco de se perder essas autorizações. Ressaltou que 16 

apesar de entender não ser o momento ideal para discutir alocação, e considerando não 17 

se tratar um valor muito expressivo e os prazos envolvidos, está trazendo o tema para o 18 

Consu. A seguir, abriu a palavra a Conselheira Marise Pimentel Mendes para 19 

apresentação de detalhes do projeto. A Conselheira apresentou o histórico para obtenção 20 

da concessão da rádio e TV. Esclareceu que a Faculdade de Comunicação foi procurada 21 

pela reitoria para apresentação de um projeto acadêmico, para que a Faculdade de 22 

Comunicação pudesse receber a rádio. Este assunto foi levado para reunião de 23 

Congregação da Unidade, tendo sido aprovada pela mesma. Destacou que, uma vez que 24 

a rádio é ligada a Fadepe, há a possibilidade da rádio, enquanto projeto, funcionar com 25 

2/3 do quadro e até 1/3 externo, o que envolve a questão dos radialistas, uma vez que a 26 

rádio funcionará 24 horas e nas férias. Pontuou que houve um contato também com a 27 

Faculdade de Engenharia para também participar e compor os 2/3. Ressaltou a 28 

importância da rádio do ponto de vista estratégico, enquanto veículo de comunicação 29 

das ações da universidade, envolvendo parcerias com outras unidades. Finalizada a fala 30 

da Conselheira, o Senhor Presidente abriu ao plenário para debate. Explicou que a 31 

proposição a ser encaminhada seria a aprovação da alocação de recurso de 175 mil reais 32 

para a instalação da rádio e de 10 mil/mês por um ano para manutenção. A Conselheira 33 

Aline Passos solicitou a palavra, oportunidade em que informou estar na dúvida quanto 34 

o local de inserção dos valores: se estaria em unidade acadêmica ou em outro local. 35 

Explicou que sua dúvida se refere a preocupações com o futuro, ou seja, não é referente 36 

à aprovação do agora, mas a aprovação de temas futuros decorrentes desta aprovação. O 37 

Senhor Presidente apresentou os esclarecimentos referentes aos valores a serem 38 

distribuídos, inclusive nos programas aprovados no Consu. Explicou que, ao chegar no 39 

final de 2018, foi necessário refazer a projeção de orçamento, tendo em vista a melhora 40 

dos resultados, em especial devido o aumento de receita própria e de gasto menor. Neste 41 

sentido, a UFJF teria ainda cerca de oito milhões de reais ainda para definição de 42 

alocação. Ponderou, contudo, a preocupação de trazer este assunto neste momento, 43 

diante da incerteza do orçamento 2019. Quanto ao questionamento, informou que a 44 

ideia seria um convênio com a Fadepe, que entraria com a concessão da rádio e a UFJF 45 

com o investimento. A UFJF poderia explorar a rádio dentro dos projetos acadêmicos 46 

que estão sendo definidos no âmbito da faculdade de comunicação. Ressaltou que o 47 

objetivo da rádio é ser instrumento de um projeto acadêmico e que, por isso, não seria 48 

correto colocá-la como um órgão suplementar da reitoria. A Conselheira Aline Passos 49 

solicitou novamente a fala, oportunidade em que questionou onde a rádio estará 50 



vinculada, se na Facom ou na reitoria. Ponderou a necessidade de se definir se a rádio 1 

entrará como programa, ou órgão suplementar da Facom ou em outro formato, tendo em 2 

vista se tratar de um projeto que, no futuro, possa demandar outras deliberações, 3 

investimentos, troca de tecnologia, dentre outras deliberações. O Senhor Presidente 4 

informou que o objetivo, neste primeiro momento, é aprovar a instalação da rádio e sua 5 

manutenção por um ano. Ponderou que existe um risco, mas a expectativa é de que ela 6 

se torne autossustentável. Após um ano, caberá ao Conselho deliberar acerca da 7 

continuidade, avaliando a questão de sua sustentabilidade. Na sequência, o Senhor 8 

Presidente abriu a palavra a Conselheira Marise Pimentel, que, em sua fala, destacou 9 

que a rádio é mais simples, menos complexa que a televisão. Disse que, não é 10 

especialista na área, mas da experiência que conhece com a rádio da Facom, não há 11 

demanda de novos aparatos tecnológicos no curto prazo. Esclareceu, ainda, que, por 12 

meio de apoios culturais, será possível que empresas apoiem a rádio, havendo a 13 

expectativa de que a rádio possa se autossustentar. Finalizada a fala da Conselheira 14 

Marise Pimentel, o Senhor Presidente encaminhou para votação a aprovação da 15 

alocação de recurso na ordem de 175 mil reais para a instalação da rádio e de 10 16 

mil/mês por um ano, no total de 300 mil reais. Destacou que, em não havendo a 17 

realização da expectativa de autossustentação da rádio, o Conselheiro novamente 18 

deliberaria sobre o assunto. O Conselho Superior aprovou por unanimidade. Dando 19 

continuidade a reunião, o Senhor Presidente apresentou um outro tema que, devido ao 20 

prazo para execução, precisa ser trazido ao Consu. Trata-se de um programa de 21 

recuperação dos laboratórios, com lançamento de edital/chamamento público, realizado 22 

juntamente com os diretores das unidades, para que possam acompanhar as decisões de 23 

investimento e, depois de definido o modelo, feito chamamento e selecionados os 24 

laboratórios, seria realizado um convênio com a Fadepe para gerenciamento dessa 25 

recuperação e melhoria dos laboratórios. A proposta, neste sentido, seria de destinar 26 

valores para execução deste programa, contudo, ainda haveria um prazo a ser aguardado 27 

para a elaboração do projeto, seleção de laboratórios, dentre outras ações. Assim, 28 

finalizadas as etapas necessárias, que se estima seja de três meses, ao final deste 29 

período, havendo insegurança orçamentária, este projeto poderia ser postergado, até que 30 

se tenha segurança para a sua execução. Entretanto, é preciso que se determine um valor 31 

a ser considerado para se ter como parâmetro para elaboração do projeto, tendo em vista 32 

que é a partir do valor a ser destinado é que se poderá verificar o número de laboratórios 33 

que serão considerados no projeto. A ideia, neste sentido, seria neste momento aprovar 34 

uma referência de três milhões para que se possa ter parâmetro para realização do 35 

programa de recuperação e garantia de segurança dos laboratórios. Além disto, o Senhor 36 

Presidente também esclareceu e existência de demandas relacionadas a programas que 37 

não dependem de laboratórios, mas têm necessidades de fortalecimento de qualidade, 38 

tais como traduções de artigos, intercâmbios, bolsas, que seriam desenvolvidos com a 39 

PROPP e coordenadores de programas. Neste sentido, a proposição seria o aporte de 40 

três milhões para programa de recuperação e segurança dos laboratórios e um milhão 41 

para os demais programas, com a condição de se reavaliar este tema de acordo com a 42 

situação orçamentária da Universidade. Aberta a palavra ao plenário para o debate, 43 

alguns conselheiros apresentaram questionamentos e sugestões acerca dos programas e 44 

projetos propostos. Reforçaram a questão de segurança dos laboratórios, sugerindo 45 

inclusive a elaboração de um Plano Diretor de Laboratórios, com a classificação dos 46 

mesmos segundo o grau de risco identificado para cada laboratório. Destacaram a 47 

importância em também se pensar nos laboratórios de graduação e do Colégio João 48 

XXIII, tendo em vista a necessidade de atuar nestes espaços. A Conselheira Mônica 49 

Ribeiro informou que laboratórios de graduação também serão contemplados. 50 



Finalizadas as considerações, o Senhor Presidente encaminhou para votação o aporte de 1 

três milhões para programa de recuperação e segurança dos laboratórios e um milhão 2 

para os demais programas, com a condição de se reavaliar este tema de acordo com a 3 

situação orçamentária da Universidade. Proposição aprovada por maioria. Terminados 4 

os pontos de pauta, o Senhor Presidente abriu a palavra para os Assuntos Gerais. O 5 

Conselheiro Eduardo Barrére pediu a palavra, oportunidade em que solicitou que os 6 

programas acadêmicos, quando da aquisição de recursos, não tomem ações que possam 7 

desencadear tarefas extras para as unidades acadêmicas. Citou, por exemplo, termos de 8 

compra, SCDP, aquisição de servidores, que necessitam de instalação, espaço etc. Desta 9 

forma, destacou a necessidade de uma articulação um pouco maior entre a pessoa 10 

responsável pela aquisição de recursos no âmbito dos programas acadêmicos e as 11 

unidades acadêmicas. Sugeriu, também, que parte de recursos adicionais sejam alocados 12 

na Proinfra, para que seja implantada definitivamente a sinalização do campus. O 13 

Conselheiro Eduardo Condé repassou as orientações pertinentes ao Plano Geral de 14 

Compras para o ano 2020, que, por determinação do governo federal, as compras do ano 15 

seguinte devem ser previstas até o mês de abril do ano anterior. Informou que quase a 16 

totalidade do que foi solicitado será lançado. Informou que, em setembro, o plano 17 

poderá ser revisto. Explicou que o Sistema Eletrônico de Informação (SEI) já está 18 

online e em funcionamento. A previsão é de que a partir do início de junho vários 19 

processos da Universidade serão realizados por meio do SEI, eletronicamente. A 20 

Conselheira Ana Lívia Coimbra solicitou a palavra esclarecendo que a entrevista 21 

coletiva que será realizada pelo reitor tem o objetivo de esclarecer à população questões 22 

de segurança, não só para a população, mas também para a onça. Reforçou a 23 

importância do Jardim Botânico, inclusive nas questões de preservação ambiental. A 24 

Conselheira Maria Ângela solicitou a palavra, oportunidade em que sugeriu que o 25 

Conselho Superior se posicione por meio de nota, em defesa da autonomia da 26 

universidade e em defesa dos cursos de filosofia e sociologia, os quais foram 27 

recentemente atacados pelo governo. O Senhor Presidente, quanto o encaminhamento 28 

apresentado pela Conselheira Maria Angela, sugeriu que, caso o Conselho aprove, que a 29 

nota fosse redigida pela Administração Superior. Proposição aprovada por unanimidade. 30 

Não havendo mais comunicados, a Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e 31 

encerrou a reunião, secretariada por mim, Rodrigo de Souza Filho, que para constar 32 

lavrei a presente ata que dato e assino. 33 

Juiz de Fora, 26 de abril de 2019. 34 
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