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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO EGRÉGIO CONSELHO SUPERIOR DA 1 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA, REALIZADA NO DIA 31 2 

(TRINTA E UM) DE OUTUBRO DE 2018 (DOIS MIL E DEZOITO), ÀS 14H30 3 

(QUATORZE E TRINTA MINUTOS), NO MUSEU DE ARTE MURILO 4 

MENDES.  5 
Aos trinta e um dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, às quatorze horas e 6 

trinta minutos, na sala do Conselho Superior, no Museu de Arte Moderna Murilo 7 

Mendes, regimentalmente convocado sob a Presidência do Professor Marcus Vinicius 8 

David e com as presenças dos Conselheiros: Girlene Alves da Silva, Eduardo Antônio 9 

Salomão Condé, Marcos Tanure Sanábio, Cassiano Caon Amorim, Ana Lívia de Souza 10 

Coimbra, Marcos Souza Freitas, Liamara Socrtegagna, Eduardo Sérgio Leão de Souza, 11 

Milene de Oliveira, Flávia Cavalieri Machado, Eliane Medeiros Borges, Fabrício da 12 

Silva Teixeira Carvalho, Lyderson Facio Viccini, Rosana Colombara, Robert Daibert 13 

Júnior, Cristina Sayuri Côrtes Ouchi Dusi, Marise Pimentel Mendes, Aline Araújo 14 

Passos, Cláudio Roberto Fóffano Vasconcelos, Álvaro de Azeredo Quelhas, Jeferson 15 

Macedo Viana, Marcelo da Silva Alves, Marcos Martins Borges, José Otávio do Amaral 16 

Corrêa, Maria Alice Junqueira Caldas, Rogério de Souza Sérgio Ferreira, Maria Cristina 17 

Vasconcellos Furtado, Elton Geraldo de Oliveira, Alexandra Aparecida Leite Toffanetto 18 

Seabra Eiras, Marina Barbosa Pinto, Eliete do Carmo Verbena Faria, Flávio Sereno 19 

Cardoso, Márcio Roberto Sá Fortes, Ricardo Bonfante, Luana Nascimento Lombardi, 20 

Igor Coelho, Windson Carvalho, Dimas Augusto de Carvalho e Dênis Alves Perdigão, 21 

realizou-se mais uma reunião do egrégio Conselho Superior da Universidade Federal de 22 

Juiz de Fora. Havendo número legal, o Senhor Presidente iniciou a reunião ordinária do 23 

mês de outubro de dois mil e dezoito, saudando a todos e todas e, dando início as 24 

comunicações da presidência, abriu a reunião falando sobre as atitudes tomadas pela 25 

administração superior no dia seguinte às eleições, quando a equipe se reuniu, fez uma 26 

avaliação da conjuntura e cuidou de casos isolados, como o de um aluno do curso de 27 

Medicina Veterinária, que havia gravado um áudio, ameaçando alguns colegas de 28 

turma. A mesa relatou todas as medidas tomadas sobre o caso. Comunicou que 29 

conforme orientação da Polícia Federal, na manhã desta segunda-feira a Polícia Militar 30 

foi acionada pela Reitoria, após um aluno de vinte e um anos do terceiro período do 31 

curso de medicina veterinária, postar um áudio no grupo de WhatsApp dos estudantes, 32 

anunciando que iria armado para a faculdade com um revólver calibre vinte e dois (22) 33 

na cintura. Após se reunir com a administração, a Polícia Militar retornou ao campus no 34 

horário do almoço, mas o universitário não compareceu à aula, cujo início estava 35 

marcado para às treze horas. No final da tarde, o aluno usou novamente o WhatsApp 36 

para se desculpar pela postagem anterior. Na retratação, o rapaz disse que não possui 37 

arma e que o conteúdo foi gravado em forma de ironia. Finalizado o relato, passou a 38 

palavra aos Conselheiros Cassiano Caon e Maria Cristina Furtado. O pró-reitor de 39 

Graduação da UFJF, Cassiano Caon Amorim, disse que se reuniu nesta terça-feira com 40 

a família do aluno do curso de medicina veterinária, ocasião em que o episódio foi 41 

discutido. Uma reunião também foi realizada na data de hoje com a direção do curso, 42 

sendo outra agendada para amanhã com o Diretório Acadêmico, a fim de que o caso 43 

seja esclarecido e encerrado. Uma retratação pública será realizada, com pedido formal 44 

de desculpas realizado à administração superior e ao Diretório Acadêmico. Em seguida, 45 

antes de dar continuidade aos informes, o Senhor Presidente apresentou a justificativa 46 

de ausência da Conselheira Schirley Maria Policário e deu boas-vindas aos Conselheiros 47 

Lyderson Facio Viccini, novo diretor do Instituto de Ciências Biológicas; Rosana 48 

Colombara, vice-diretora do Instituto de Ciências Exatas; Marcos Martins Borges, novo 49 

diretor da Faculdade de Engenharia e Marina Barbosa Pinto, nova presidente da 50 
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Associação dos Professores de Ensino Superior de Juiz de Fora. Do ponto de vista 1 

jurídico, considerou que as universidades tiveram vitórias importantes no âmbito 2 

judicial durante o período eleitoral, com vários órgãos defendendo os princípios de 3 

autonomia universitária e a liberdade de cátedra. Lembrou que o Supremo Tribunal 4 

Federal (STF) votará, na sessão plenária desta quarta-feira, a liminar concedida pela 5 

Ministra Carmen Lúcia na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 6 

(ADPF), para assegurar a livre manifestação do pensamento e das ideias em 7 

universidades. Relatou que, na última reunião da Associação Nacional dos Dirigentes 8 

das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes), foram mapeados os riscos de 9 

ataques às universidades do futuro governo que assume em dois mil e dezenove. Um 10 

deles no campo financeiro, com ameaça de cobrança de mensalidades nas 11 

universidades, outros em relação à autonomia da universidade, à liberdade de cátedra e 12 

a não liberdade de escolha dos dirigentes. Falou da aproximação com o Ministério 13 

Público Federal e do seu comprometimento em defesa das universidades brasileiras, 14 

citando a participação da procuradora federal dos Direitos do Cidadão, Deborah Duprat, 15 

na reunião e a importante fala realizada na ocasião, que coadunam que medidas para 16 

impedir a livre manifestação são incompatíveis com o regime constitucional 17 

democrático. Outro ataque comentado pela mesa foi em relação às carreiras dos técnico-18 

administrativos em educação e dos docentes. A ameaça de cortes de investimentos em 19 

políticas de cotas e em políticas de ações afirmativas também foi mencionada. O Senhor 20 

Presidente informou que na reunião da Andifes foram feitas sugestões de reações das 21 

universidades, como na área de Comunicação, na demonstração de como as 22 

universidades públicas têm relevância para o povo brasileiro, além de atuação junto a 23 

entidades em defesa da educação. A seguir, a palavra foi aberta para que os conselheiros 24 

se manifestassem sobre o tema, que fizeram contribuições por cerca de 25 

aproximadamente duas horas. Inscreveram-se e apresentaram considerações os 26 

seguintes Conselheiros: Ana Lívia de Souza Coimbra, Robert Daibert, Álvaro de 27 

Azeredo Quelhas, Aline Passos, Flávio Sereno, Windson Carvalho, Marise Pimentel, 28 

Marina Barbosa, Eduardo Antônio Salomão Condé, Cassiano Caon Amorim, Marcelo 29 

Silva Alves, Alexandra Seabra Eiras, Dimas Carvalho, Márcio Sá fortes e Igor Coelho. 30 

O Senhor Presidente agradeceu a cada conselheiro pelas importantes proposições 31 

apresentadas. Na sequência, fez um relato sobre encontro feito com os deputados da 32 

bancada mineira na Câmara, em Brasília, em que foram discutidas emendas ao 33 

orçamento de 2019 para as instituições de ensino superior. Entrando na ordem do dia, a 34 

mesa propôs a retirada de pauta da discussão sobre o Plano Individual de Trabalho 35 

Docente (PIT) e o Relatório Individual de Trabalho Docente (RIT) em virtude da 36 

conjuntura política e da enorme gama de sugestões recebidas para a temática. Item 3.2 - 37 

Processo 23071.013520/2018-81 - Proposta de Resolução do Plano Individual de 38 

Trabalho-PIT e do Relatório Individual de Trabalho-RIT encaminhada pela 39 
Comissão Permanente de Pessoal Docente-CPPD. Deliberação da proposta de 40 

Resolução do Plano Individual de Trabalho-PIT e do Relatório Individual de Trabalho-41 

RIT encaminhada pela Comissão Permanente de Pessoal Docente-CPPD da 42 

Universidade Federal de Juiz de Fora, considerando a previsão contida na Lei nº 12.772, 43 

de 28 de dezembro de 2012, que dispõe sobre a estruturação do Plano de Carreiras e 44 

Cargos de Magistério Federal. A retirada foi aprovada por unanimidade. Propôs a 45 

inversão da pauta com discussão do ponto sobre o credenciamento da Fundação do 46 

Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação (Caed), com intuito de cuidar, 47 

exclusivamente, dos projetos e dos aspectos restritos à educação na unidade. A 48 

propositura foi autorizada por unanimidade e o primeiro ponto deliberado foi o item 3.1 49 

- Processo 23071.016447/2018-08 - Credenciamento da Fundação do Centro de 50 
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Políticas Públicas e Avaliação da Educação - CAEd enquanto Fundação de Apoio. 1 
Exame da consulta sobre a proposta de credenciamento da Fundação do Centro de 2 

Políticas Públicas e Avaliação da Educação - CAEd enquanto Fundação de Apoio da 3 

Universidade Federal de Juiz de Fora.  O Senhor Presidente apresentou um breve 4 

histórico e em seguida passou a palavra ao relator do processo, pró-reitor de 5 

Planejamento, Orçamento e Finanças, Eduardo Salomão Condé, que realizou a leitura 6 

de seu parecer e consignou que uma vez cumpridas as indicações apresentadas, tinha 7 

parecer favorável à aprovação do estatuto e ao credenciamento da Fundação CAEd 8 

como fundação de apoio à Universidade Federal de Juiz de Fora, com posterior envio 9 

para credenciamento junto ao MEC e ao Ministério de Ciência e Tecnologia ou seu 10 

equivalente. Após a leitura do relato, a mesa abriu a pauta para o período de discussões. 11 

O Conselheiro Flávio Sereno realizou sua inscrição solicitando esclarecimentos. 12 

Primeiramente, registrando o incômodo dos servidores da Instituição do setor de 13 

convênios que reportaram ao Sintufejuf que não tiveram conhecimento da pauta e nem 14 

receberam informações quando solicitaram. Em seguida, indagou se outras alternativas 15 

foram buscadas pela administração central que não fossem o credenciamento. O Senhor 16 

Presidente retomou a palavra e respondeu ao questionamento, dizendo que o Centro de 17 

Políticas Públicas e Avaliação da Educação - CAEd está atendendo hoje em trono de 18 

quatorze estados, irá arrecadar no presente ano em torno de cento de trinta e cinco 19 

milhões de reais, estando o atual modelo institucional frágil para gerir a Fundação, 20 

citando a consulta realizada inclusive a Controladoria Geral da União (CGU) que não 21 

colocou óbice ao credenciamento, apresentando as recomendações de definições das 22 

reponsabilidades e da manutenção de controle, com a prestação de contas ao Conselho 23 

Superior. Em seguida, passou a palavra para a Conselheira Marina Barbosa. A 24 

representante da Associação dos Professores de Ensino Superior de Juiz de Fora 25 

realizou o registro formal da posição contrária da categoria ao credenciamento da 26 

Fundação do Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação - CAEd enquanto 27 

Fundação de Apoio da Universidade Federal de Juiz de Fora. Ato contínuo, o 28 

Conselheiro Álvaro Quelhas fez a defesa e justificativa para a aprovação do 29 

credenciamento, declarando e explicando sua abstenção na votação. Na ausência de 30 

novas inscrições, a mesa retomou a palavra e em regime de votação o credenciamento 31 

foi aprovado por maioria, com cinco (05) votos contrários e cinco (05) abstenções. 32 

Desta forma, o Conselho Superior da Universidade Federal de Juiz de Fora, por maioria, 33 

aprovou a concordância com o pedido de credenciamento da Fundação Centro de 34 

Políticas Públicas e Avaliação da Educação - CAEd, como Fundação de Apoio à 35 

Universidade Federal de Juiz de Fora a ser apresentado perante o MEC e ao MCTI, nos 36 

termos da Resolução n° 020/2018 - CONSU. Tendo vencido o prazo regimental de três 37 

horas, o Senhor Presidente solicitou a prorrogação da reunião por mais uma hora, que 38 

foi aprovada por maioria. Na sequência, foi discutido e aprovado o estatuto da Fundação 39 

Caed. O Conselho Superior da Universidade Federal de Juiz de Fora, por maioria, 40 

opinou favoravelmente quanto à proposta de alteração do Estatuto da Fundação do 41 

Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação - CAEd, com as alterações 42 

sugeridas pelo relator, conforme parecer e sugestões apresentadas em plenário. A 43 

Conselheira Marise Pimentel pediu a fala para consignar e fundamentar a abstenção da 44 

Faculdade de Comunicação. Em seguida, a mesa colocou também em regime de votação 45 

o parecer apresentado em razão das considerações expostas, sendo o parecer aprovado 46 

por maioria. O Consu ainda indicou os nomes dos seus representantes no conselho da 47 

fundação. Foram indicados para compor o Conselho de Administração da Fundação 48 

Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação - CAEd, nos termos do artigo 49 

dezessete do seu Estatuto, o diretor da Faculdade de Educação, Álvaro de Azeredo 50 
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Quelhas, o pró-reitor de Infraestrutura, Marcos Tanure, o ex-ministro da Educação, 1 

Murílio Hingel, o professor da Faculdade de Direito, Karol Araújo Durço, o professor 2 

da Faculdade de Administração e Ciências Contábeis, Eduardo Duarte Horta, e o pró-3 

reitor adjunto de Graduação, Cassiano Caon Amorim. As indicações foram aprovadas 4 

por unanimidade. A mesa também propôs a instituição de uma comissão para apresentar 5 

uma proposta de resolução destinada a estabelecer regras acerca das taxas de 6 

ressarcimento das Fundações de Apoio à UFJF. O Conselho Superior da Universidade 7 

Federal de Juiz de Fora, aprovou, por unanimidade, a comissão para apresentar proposta 8 

de resolução destinada a estabelecer regras acerca das taxas de ressarcimento das 9 

Fundações de Apoio à UFJF, em conformidade com a Resolução 20/2018 Consu, de 10 

vinte e três de agosto de dois mil e dezoito. A Comissão será composta pelos seguintes 11 

integrantes, Marcos Tanure Sanábio, Pró-reitor de Infraestrutura e Gestão, como 12 

representante titular da Administração Superior; Frederico Augusto D’ávila Riani, como 13 

representante titular e Aline Araújo Passos, como representante suplente, representando 14 

a Faculdade de Direito; Hélio Antônio da Silva, como representante titular e Marcos 15 

Martins Borges, diretor da Faculdade de Engenharia, como representante suplente, 16 

representando a Faculdade de Engenharia; José Flávio de Melo Moura, docente da 17 

Universidade Federal de Juiz de Fora, como representante titular e Rodrigo Ferraz de 18 

Almeida, docente da Universidade Federal de Juiz de Fora, como representante 19 

suplente, representando a Faculdade de Administração e Ciências Contábeis. Dois 20 

representantes Técnico-Administrativos em Educação, sendo um titular e um suplente, 21 

indicados pelo SINTUFEJUF; dois representantes docentes, sendo um titular e um 22 

suplente, indicados pela Associação dos Professores de Ensino Superior de Juiz de Fora 23 

(APES) e dois representantes discentes, sendo um titular e um suplente, indicados pelo 24 

DCE. Encerrando a reunião, foram discutidas duas alterações no Regimento Interno do 25 

Centro de Ciências. Item 1.2 - Processo 23071.002346.2018-41 - Regulamento do 26 

Centro de Ciências da UFJF. Deliberação sobre a proposta de minuta de resolução 27 

que regulamenta o Centro de Ciências da UFJF e dá outras providências. A proposta 28 

apresenta alterações na Resolução vigente, prevendo a revogação a Resolução Consu nº 29 

11, de 29 de abril de 2011, que regulamenta o Centro de Ciências. O Senhor Presidente 30 

passou a palavra para o relator do processo, o diretor da Faculdade de Educação Física, 31 

Conselheiro Jeferson Macedo Vianna que realizou a leitura do seu parecer que assinalou 32 

algumas considerações e esclarecimentos necessários, pontuando, contudo, ser 33 

favorável a aprovação da Resolução de Regulamentação do Centro de Ciências da 34 

UFJF. Após a pauta foi posta em discussão. A Conselheira Ana Lívia Coimbra pediu a 35 

sua inscrição para realizar algumas ponderações, concordando com as indicações 36 

propostas pela relatoria. Explicou ser o Centro de Ciências um órgão suplementar da 37 

Reitoria, com sua gestão acadêmica e administrativa vinculadas à Pró-reitoria de 38 

Extensão. O Conselheiro Flávio Sereno enalteceu a utilização do espaço e o 39 

acolhimento realizado para toda a comunidade, para além das funcionalidades criadas 40 

pelo espaço. A Conselheira Ana Lívia Coimbra se inscreveu novamente para também 41 

elogiar e agradecer os trabalhos da direção do Centro de Ciências, ao apoio prestado 42 

pela Pró-reitoria de Infraestrutura e Gestão, solicitando autorização para repassar o 43 

retorno do Sintufejuf por e-mail aos colaboradores daquele setor. Ato seguinte, não 44 

havendo novas inscrições, a mesa colocou a pauta em regime de votação, sendo o 45 

regulamento do Centro de Ciências da UFJF aprovado por unanimidade. Devido à 46 

proximidade de finalização do tempo regimental, a mesa sugeriu que os itens não 47 

deliberados na presente reunião sejam discutidos na assembleia do Conselho Superior 48 

do mês de novembro de dois mil e dezoito, sendo os recursos de Análise 49 

Socioeconômica que indeferiu matrícula e a minuta de Resolução que Regulamenta as 50 
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empresas Juniores da UFJF. A seguir, encerrado o prazo regimental de quatro horas, o 1 

Senhor Presidente realizou algumas considerações finais e encerrou a presente reunião, 2 

agradecendo a presença de todos. Para constar, eu, Rodrigo de Souza Filho, lavrei a 3 

presente ata, que transcrevo, dato e assino. 4 

 5 

 6 

Juiz de Fora, 31 de outubro de 2018. 7 

 8 
  9 

 10 

Rodrigo de Souza Filho 11 

Secretário Geral 12 

 13 

 14 

 15 

Prof. Dr. Marcus Vinicius David  16 

Reitor da UFJF  17 

 18 
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