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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO EGRÉGIO CONSELHO SUPERIOR DA 1 

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

NOVEMBRO DE 2019, ÀS 08 HORAS E TRINTA MINUTOS, NO MUSEU DE 3 

ARTE MURILO MENDES. 4 
Aos sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove, às oito horas e trinta 5 

minutos, na Sala do Conselho Superior (Consu), 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, Marcos Tanure Sanabio, Maria Carmen Simões Cardoso do 9 

Melo, Mônica Ribeiro de Oliveira, Ana Lívia de Souza Coimbra, Eduardo Sérgio Leão 10 

de Souza, Thiago César Nascimento, Carlos Augusto Duque, Nádia Fontoura Sanhudo, 11 

Maria Cláudia Bonadio, Marcelo Carmo Rodrigues, Fabrício da Silva Teixeira 12 

Carvalho, Lyderson Facio Viccini, Eduardo Barrere, Elcemir Paço Cunha, José Gustavo 13 

Francis Abdala, Marise Pimentel Mendes, Aline Araujo Passos, Cláudio Roberto 14 

Fóffano Vasconcelos, Álvaro de Azeredo Quelhas, Jeferson Macedo Vianna, Delmar 15 

Teixeira Gomes, Henrique Antônio Carvalho Braga, Marcelo Silva Silvério, Jennifer 16 

Granja Peixoto, Rogério de Souza Sérgio Ferreira, Maria Cristina Vasconcellos Furtado, 17 

Elton Geraldo de Oliveira Gões, Alexandra Aparecida Leite Toffanetto Seabra Eiras, 18 

Marina Barbosa Pinto, Eliete do Carmo Garcia Verbena Faria, Luana Luiza Nacimento 19 

Lombardi, Ricardo Bonfante, Flávio Sereno Cardoso, Maria Ângela Ferreira Costa, Igor 20 

Coelho, Heronides Filho, Dimas Augusto de Carvalho realizou-se a reunião do Egrégio 21 

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

Senhor Presidente deu início à sessão. Ausências justificadas: Robert Daibert e Marco 23 

Aurélio Kistemann. O Senhor Presidente deu boas vindas à Conselheira Maria Cláudia 24 

Bonadio, representante do Conselho de Pós-Graduação e Pesquisa, tendo em vista ser 25 

esta sua primeira participação no Conselho Superior. Na sequência, colocou em 26 

discussão a ata do dia 07/10/2019. A Conselheira Maria Cristina Vasconcellos Furtado 27 

solicitou correção da lista de presentes, tendo em vista que seu nome não constava e sim 28 

o do vice-diretor da Faculdade de Medicina. Não havendo mais solicitações de correção, 29 

o Senhor Presidente encaminhou a ata para votação, sendo a mesma aprovada, por 30 

unanimidade, pelo plenário. O Senhor Presidente iniciou os Comunicados da 31 

Presidência. Sendo esta a primeira reunião após a eleição e composição da lista tríplice 32 

pelo Consu, o Senhor Presidente registrou a trajetória de um exercício democrático que 33 

a Universidade fez durante todo o processo. Lembrou que, em um primeiro momento, 34 

foi realizada a consulta à comunidade, oportunidade em que foram realizados debates 35 

acerca da instituição e visitas nas comunidades acadêmicas e administrativas. Registrou 36 

também a forma serena e firme com que o Conselho Superior conduziu o processo de 37 

escolha da lista tríplice para a reitoria, respeitando a legislação e também o desejo da 38 

comunidade. Por fim, agradeceu a participação de todos os conselheiros e entidades 39 

neste processo eleitoral. A seguir, esclareceu que há informações acerca de questões 40 

orçamentárias, contudo, como este ponto de pauta está previsto, estas considerações 41 

serão trazidas quando do debate do assunto. Na sequência, ainda nos Comunicados da 42 

Presidência, informou que, na última reunião da Andifes, o Secretário de Ensino 43 

Superior do MEC, acompanhado de assessores e do Presidente da Capes, apresentou 44 

nova proposta do Programa Future-se, que teria sido elaborada a partir das sugestões 45 

apresentadas no período de consulta pública. Nesta nova proposta, o MEC informa que 46 

buscaram respeitar a autonomia universitária, reduzindo as atribuições das organizações 47 

sociais (OSs). Corrigiram erros da proposta inicial, como, por exemplo, a questão da 48 

Internacionalização. Asseverou que, neste momento, eles solicitam que a Capes elabore 49 

uma proposta, com um plano completo de internacionalização. Relatou que a proposta 50 
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ganha em estruturação, mas ponderou que alguns princípios ainda continuam sem a 1 

devida garantia, esclarecendo que mesmo com a argumentação de redução das 2 

atribuições das OSs, o desenho dessas organizações continua na estrutura da proposta, 3 

agora acompanhada pelas Fundações de Apoio, que poderiam também ser credenciadas 4 

para fazer esta gestão. Quanto à estrutura de financiamento, a proposta do Future-se 5 

desenha dois fundos diferentes: um fundo de investimento, com captação de recursos, 6 

com investidores dispostos em investir em projetos dentro da Universidade, em projetos 7 

que apresentem retornos econômicos; e outro seria um fundo patrimonial, que contaria 8 

com um aporte de vários imóveis, tanto da União quanto das Universidades. Nesta 9 

última modalidade, os recursos seriam destinados a projetos da universidade, não 10 

necessariamente vinculados a retornos financeiros. Informou que o Secretário disse que 11 

a previsão seria de que este projeto de lei será encaminhado ao Congresso, no início de 12 

novembro. Informou que a Andifes avaliou que não fará intervenção, neste momento, e 13 

irá aguardar o debate do projeto de lei no Congresso. Disse que a minuta do projeto de 14 

lei será encaminhada aos Conselheiros pela Secretaria Geral. O Conselheiro Flavio 15 

Sereno Cardoso questionou a Presidência acerca de conhecimento sobre notícia 16 

veiculada no Diário do Rio Doce sobre reunião que abordou possível emancipação do 17 

campus de Governador Valadares (GV). Questionou se esta não seria uma estratégia do 18 

MEC para, ao permitir a emancipação, vincular a participação no Future-se, criando 19 

pequenas universidades no Programa Future-se. A Conselheira Marina Barbosa Pinto 20 

complementou o questionamento do Conselheiro Flavio Sereno, destacando a 21 

necessidade de se realizar o debate sobre o tema. O Senhor Presidente informou que a 22 

Administração Superior não foi comunicada oficialmente da reunião, tendo recebido 23 

relatos de professores que participaram da reunião. Esclareceu que há, em Governador 24 

Valadares, um grupo que, diante das dificuldades enfrentadas pelo Campus de GV, 25 

defendem a emancipação do Campus. Ressaltou que há também um grupo grande que 26 

defende outra direção, ressaltando que o campus precisa amadurecer muito para se 27 

tornar autônomo. Ponderou que a vinculação apresentada pelo Conselheiro Flávio 28 

Sereno, embora esteja no campo de especulação, procede. Destacou que, no âmbito da 29 

Andifes, percebe-se que as universidades mais novas, menores, justamente por 30 

apresentarem maior vulnerabilidade, são as que têm maior possibilidade de aderir ao 31 

Future-se. Insistiu que se trata de especulação, mas que é um ponto a ser analisado. O 32 

Senhor Presidente disse que, caso seja do interesse, poderia ser convocada uma pauta do 33 

Consu para o debate sobre o tema da reunião realizada, com representantes de 34 

Governador Valadares. O Conselheiro Álvaro Quelhas solicitou a palavra, oportunidade 35 

em que disse que gostaria de esclarecimentos por parte dos representantes do campus de 36 

Governador Valadares sobre o que está acontecendo. A Conselheira Maria Cristina 37 

Vasconcellos Furtado reiterou a fala do Conselheiro Álvaro Quelhas, destacando que 38 

sentiu desconforto frente à notícia, especialmente porque o Conselho por muitas vezes 39 

apoiou e continua apoiando as demandas de Governador Valadares. A Conselheira 40 

Maria Ângela Ferreira Costa, assim como as manifestações dos demais Conselheiros, 41 

destacou a importância de realização do debate com a presença de representantes de 42 

GV, sugerindo a realização de uma reunião extraordinária sobre o tema, podendo, 43 

inclusive, ser em Governador Valadares, com a presença de outras pessoas. Finalizadas 44 

as falas, o Senhor Presidente ponderou que a realização da reunião em Governador 45 

Valadares é mais complexa, do ponto de vista logístico, pois seria a organização de uma 46 

viagem para quase 50 pessoas, de pelo menos dois dias. Sendo assim, propôs como 47 

encaminhamento, a realização de uma reunião sobre o tema, com a presença dos 48 

representantes de Governador Valadares. A Conselheira Aline Passos solicitou a 49 

palavra, oportunidade em que manifestou algumas dúvidas acerca de eventual 50 
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desvinculação do campus de GV, em especial no que diz respeito ao aspecto 1 

orçamentário e patrimonial, tendo em vista os investimentos realizados neste campus 2 

por parte da UFJF. Desta forma, sugeriu que na reunião a ser realizada estes pontos 3 

sejam abordados, com debate acerca das consequências e a forma como se daria 4 

eventual desvinculação. Quanto à questão orçamentária, o Senhor Presidente esclareceu 5 

que até o ano passado o campus de GV possuía uma dotação orçamentária própria, 6 

destacando que apenas neste ano é que a UFJF necessitou realizar aporte financeiro. 7 

Neste sentido, opinou acreditar que, em uma eventual separação, haverá regras a serem 8 

seguidas para lotação de servidores, separação patrimonial. Disse que a lei de criação de 9 

autarquias deve prever a forma como será operada a separação. Ponderou, contudo, que 10 

não acredita que, do ponto de vista político, o atual governo queira criar outra autarquia. 11 

A seguir, o Senhor Presidente encaminhou para votação a realização da reunião sobre o 12 

tema, com a presença dos representantes do campus de Governador Valadares, o que foi 13 

aprovado pelo Conselho Superior. Dando início à pauta, o Senhor Presidente solicitou a 14 

alteração da Ordem do Dia, começando pelo item 2.1, tendo em vista que para o debate 15 

do tema seria interessante os esclarecimentos do Professor Ignácio Delgado, que está 16 

aguardando. Desta forma, encaminhou para votação a alteração da Ordem do Dia, bem 17 

como a autorização de entrada na sala do Conselho do referido professor, sendo ambos 18 

os encaminhamentos aprovados, por unanimidade. Item 2.1 - Processo 23071-020292-19 

2019-87 - Manifestação de Interesse da UFJF à Superintendência de Patrimônio da 20 

União (SPU) pela aquisição da área situada à Rua Bruno Simili n°47, no Distrito 21 
Industrial/Juiz de Fora. O Professor Ignácio Delgado realizou apresentação sobre o 22 

assunto, esclarecendo que a UFJF recebeu um convite da Prefeitura, juntamente com a 23 

Fadepe, para conhecer o local. Explicou que se trata de área, que pertence à União, local 24 

onde funcionou, até 1990, o Instituto Brasileiro do Café. Depois da extinção do referido 25 

instituto, o local passou a ser gerido pela Companhia Nacional de Abastecimento, tendo 26 

este sido desativado em junho do presente ano. Realizou apresentação em Power Point 27 

sobre o local, destacando ser um imóvel com localização estratégica, próximo da futura 28 

Usina de Bioquerosene e Renováveis, da termelétrica e do gasoduto da Petrobras. 29 

Descreveu as características do imóvel e suas edificações. Informou que o imóvel estava 30 

para leilão, previsto para o início de 2020, mas que foi solicitado que o mesmo fosse 31 

sustado, para que a UFJF avaliasse o interesse em adquirir o imóvel. Destacou que a 32 

área permitiria diferentes usos, tais como o desenvolvimento de um projeto de P&D, 33 

atividades no âmbito do ensino, pesquisa, extensão, inovação e cultura. Além disso, 34 

seria uma forma da Universidade também estar presente na Zona Norte de Juiz de Fora. 35 

Destacou que no local seria possível também desenvolver atividades de projetos que a 36 

Universidade já está envolvida, como o da Plataforma Mineira de Bioquerosene e 37 

Renováveis, em que a UFJF assinou um protocolo de colaboração. Revelou também a 38 

instalação de uma unidade de testes que está sendo negociada com uma agência alemã, 39 

no âmbito de um programa firmado em 2015 entre o governo alemão, o Ministério de 40 

Ciência, Tecnologia e Energia Nuclear da Alemanha e essa agência e o ministério, à 41 

época, de Ciência e Tecnologia brasileiro. Informou que o propósito é desenvolver 42 

estudos e cooperação para o desenvolvimento de combustíveis limpos para aviação, 43 

considerando que a regulamentação no âmbito do acordo do clima fixa datas 44 

progressivamente até 2055 para que a aviação civil deixe de utilizar combustíveis 45 

fósseis. Finalizou informando que compete, neste momento, à UFJF manifestar seu 46 

interesse por meio do Sistema de Requerimento Eletrônico de Imóveis. Caso não 47 

manifeste, o imóvel retornará para leilão. A seguir, o Conselheiro Marcos Tanure 48 

solicitou a palavra, oportunidade em que esclareceu as questões relacionadas aos valores 49 

do imóvel e o tamanho do terreno e da área construída, conforme dados do Sistema 50 
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Spiunet. De acordo com este sistema, em uma avaliação realizada em Maio de 2018, o 1 

valor total do imóvel, considerando as benfeitorias, seria de R$21.734.667,09 (vinte um 2 

milhões, setecentos e trinta e quatro mil, seiscentos e sessenta e sete reais e nove 3 

centavos). O Conselheiro explicou que a PROINFRA realizou conferência do tamanho 4 

da área construída, tendo medido 16.441,88 metros quadrados de área construída. 5 

Ressaltou que o galpão é uma edificação muito boa, sem sinais de vazamento. 6 

Finalizada a fala do Conselheiro Tanure, o Senhor Presidente abriu a palavra para o 7 

parecerista, o Conselheiro Cláudio Roberto Fóffano Vasconcelos, o qual realizou a 8 

leitura de seu parecer, indicando, ao final, ser favorável à manifestação de interesse na 9 

aquisição do imóvel. Finalizada a fala do relator, o Senhor Presidente, antes de abrir 10 

para discussão do plenário, esclareceu que há um pequeno prazo para o processo de 11 

tomada de decisão. Neste sentido, ponderou que gostaria de realizar um estudo mais 12 

profundo de viabilidade e destinação do imóvel, mas considerando que o imóvel já está 13 

programado para o leilão, a UFJF precisa apresentar sua manifestação de interesse em 14 

curto prazo. Explicou que, desta forma, o encaminhamento seria, caso a UFJF manifeste 15 

seu interesse na aquisição, a composição de uma comissão que teria como atribuição 16 

aprofundar os estudos de viabilidade e destinação do imóvel. Aberta a palavra ao 17 

plenário, a Conselheira Marina Barbosa Pinto destacou a importância de que se fique 18 

claro os custos envolvidos na aquisição. O professor Ignácio Delgado esclareceu que o 19 

custo da aquisição é zero, mas caso a UFJF adquira o imóvel, haverá um custo de 20 

aproximadamente 15 a 30 mil reais para pagamento de contas de luz, vigilância, água 21 

etc. Contudo, destacou que o imóvel pode se tornar superavitário caso se destine, por 22 

exemplo, para a Fundação Caed, parte do galpão, na medida em que hoje a referida 23 

Fundação aluga um imóvel por 200 mil reais. O Conselheiro Marcos Tanure esclareceu 24 

que, caso a UFJF venha a adquirir o imóvel, será necessário colocar vigilância armada 25 

para proteção, haverá custos de água, energia e manutenção de capina, o que gerará um 26 

custo de 15 a 16 mil reais por mês. Na sequência, o Conselheiro José Gustavo Abdala 27 

solicitou a palavra, oportunidade em que manifestou ser favorável a aquisição do 28 

imóvel, ressaltando a localização do mesmo. Sugeriu algumas formas de utilização, 29 

como, por exemplo, o depósito da sustentabilidade que hoje ocupa o subsolo do 30 

Hospital Universitário, indicou também a possibilidade do próprio CRIT ter uma 31 

unidade avançada dentro deste espaço, com atividades que podem ser ali desenvolvidas. 32 

Reforçou que o layout de setorização e ocupação de 14.000 metros quadrados é bastante 33 

significativo. A Conselheira Ana Lívia Coimbra, em sua fala, pontuou que a localização 34 

do imóvel é estratégica, permitindo a UFJF ter um espaço para realização de seus 35 

projetos, inclusive de extensão, naquela região da cidade. O Conselheiro Álvaro 36 

Quelhas, na sequência, reforçou a fala dos demais conselheiros no sentido de dizer se 37 

tratar esta de uma oportunidade que a UFJF não poderia perder e que há, no local, uma 38 

possibilidade de desenvolvimento de diversas atividades em diferentes campos. Na 39 

sequência, a Conselheira Aline Passos reiterou a fala dos demais conselheiros. A 40 

Conselheira Maria Carmem destacou a relevância do local para a área do ensino, sendo 41 

possível desenvolver atividades de práticas e estágios naquela região. O Conselheiro 42 

José Gustavo Abdala sugeriu que o local não fosse conceituado como Parque 43 

Tecnológico. Sugeriu que este imóvel não fosse confundindo com o mesmo conceito de 44 

Parque Tecnológico entendido pela Universidade há um tempo. Lembrou, ainda, que o 45 

galpão possui 14.000 metros quadrados de piso, e em um galpão industrial já há pé 46 

direito para fazer 14000 metros prontos, dando a possibilidade de chegar a 28.000 47 

metros quadrados. O Professor Ignácio Delgado requisitou a palavra, oportunidade em 48 

que opinou que a área poderia ser nomeada como um API (Ambiente Promotor de 49 

Inovação), que na legislação envolve parque tecnológico, incubadora e outras 50 
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modalidades. Finalizadas as falas, o Senhor Presidente apresentou para o 1 

encaminhamento de votação a manifestação favorável dos conselheiros para o 2 

recebimento do imóvel, devendo a UFJF constituir comissão, caso a aquisição se 3 

concretize, para fazer a análise da destinação do imóvel. O plenário aprovou o 4 

encaminhamento, por unanimidade. A seguir, o Senhor Presidente questionou aos 5 

conselheiros se todos concordam com a seguinte composição da comissão: 3 (três) 6 

representantes do Consu, um para cada área; 3 (três) representantes do Administração; e 7 

3 (três) representantes de cada uma das entidades. Os conselheiros concordaram. Foram 8 

indicados os seguintes nomes como representantes do Consu: José Gustavo Abdala, 9 

Marcelo Silva Silvério e Marcos Borges. Suplentes: Álvaro de Azeredo Quelhas, 10 

Lyderson Facio Viccini e Carlos Augusto Duque, respectivamente. Dando 11 

prosseguimento à Ordem do Dia, o Senhor Presidente passou para o Item 1.1 - 12 

Recursos de Análise Socioeconômica que indeferiu matrícula. Solicitou à 13 

Conselheira Maria Carmem Simões Cardoso de Melo realizasse a leitura dos pareceres. 14 

A referida Conselheira iniciou a leitura do parecer do Processo nº 23071.017780/2019-15 

15, apresentando os dados do caso e, ao final, informou que o candidato não comprovou 16 

perfil de acesso às políticas de ações afirmativas, pois a renda familiar bruta mensal 17 

comprovada é superior ao valor estabelecido. Deste modo, o parecer é pelo 18 

indeferimento do recurso do candidato. O Senhor Presidente encaminhou a aprovação 19 

do parecer apresentado. O plenário o aprovou, por maioria. A seguir, a Conselheira 20 

passou à leitura do parecer do Processo nº 23071.016615/2019-38. Relatou os dados do 21 

processo e, conforme demonstrado no parecer, a renda familiar bruta mensal 22 

comprovada pelo candidato é superior ao valor estabelecido pela legislação. Neste 23 

sentido, o parecer é pelo indeferimento do candidato. Em regime de votação, o plenário 24 

do Consu aprovou, por maioria, o parecer. Dando continuidade à reunião, a Conselheira 25 

Maria Carmem Melo procedeu à leitura do parecer do Processo nº 23071.016614/2019-26 

93, relatando os dados do caso e indicando, ao final, o indeferimento do recurso, tendo 27 

em vista que o candidato não comprovou o perfil de acesso às políticas de ações 28 

afirmativas. Em regime de votação, o Conselho Superior aprovou, por unanimidade, o 29 

parecer apresentado. Por fim, a Conselheira passou a relatar o Processo nº 30 

23071.018322/2019-95, apresentando as informações do caso. Conforme os dados 31 

apresentados, a candidata não conseguiu comprovar o perfil de acesso às políticas de 32 

ações afirmativas. Em regime de discussão, o Senhor Presidente, diante do relato 33 

apresentado, em que se verifica que a candidata não consegue comprovar seu grupo 34 

familiar, devido às suas condições de vida, apresentou como encaminhamento a retirada 35 

do processo de pauta, solicitando à comissão esclarecimentos para verificação de como 36 

proceder em um caso como este. A parecerista e o Conselho Superior aprovaram a 37 

retirada do processo de pauta. Dando continuidade à Ordem do Dia, o Senhor Presidente 38 

passou para o Item 1.2 - Recursos de indeferimento de matrícula de cotas para 39 

pretos, pardos e indígenas. O Senhor Presidente abriu a palavra para que a Conselheira 40 

Maria Carmem Melo pudesse apresentar o parecer o do Processo nº 41 

23071.017782/2019-04. A citada Conselheira realizou a leitura do parecer, apresentando 42 

os detalhes do caso. Ao final, o parecer indica o indeferimento do recurso, tendo em 43 

vista que o candidato não comprovou a sua condição de preto ou pardo ou de seus pais. 44 

O Senhor Presidente encaminhou o parecer para votação. O Consu aprovou, por 45 

unanimidade, o parecer que indefere o recurso do candidato. Na sequência, o Senhor 46 

Presidente deu início ao debate do Item 1.3 – Orçamento 2019.  Informou que estava 47 

trazendo algumas informações acerca do orçamento 2019 e 2020. Realizou apresentação 48 

do detalhamento da liberação do orçamento de custeio, ocorrida na semana passada. 49 

Apresentou também os dados de orçamento de capital, informando que há 50% do 50 
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orçamento contingenciado e 50% liberado. Informou que gostaria de trazer uma 1 

projeção mais precisa do fechamento do exercício 2019, mas ainda há dados a serem 2 

confirmados. Neste sentido, explicou que, embora até o momento a arrecadação do 3 

Caed tenha sido inferior a do ano passado, ainda há um volume muito grande de faturas 4 

e pagamentos previstos, com uma projeção de recebimento de, aproximadamente, 55 5 

milhões de reais neste final de ano. Destacou que isto altera muito o fechamento das 6 

contas. Adiantou, contudo, que, com a liberação do orçamento de custeio, e ainda que 7 

haja uma queda na receita do Caed, a Universidade conseguirá fechar o exercício com 8 

bastante tranquilidade, gerando superávit para o próximo exercício. Esclareceu que 9 

gostaria de apresentar ao Consu uma informação da Pró-Reitoria de Pós-graduação e 10 

Pesquisa (PROPP) acerca dos cortes de bolsas da pós-graduação, tendo em vista que, 11 

caso o Conselho Superior delibere sobre o tema neste momento, haverá um impacto 12 

significativo na programação da pós-graduação. Esclareceu o corte das bolsas na pós-13 

graduação está comprometendo os processos de ingresso na pós-graduação. Abriu a 14 

palavra à Conselheira Mônica Ribeiro de Oliveira para que a mesma detalhasse o 15 

assunto aos conselheiros. A referida Conselheira apresentou planilha (anexa) com a 16 

relação dos cortes de bolsas, indicando o quantitativo de bolsas perdidas e seus 17 

respectivos valores. Finalizada sua fala, o Senhor Presidente esclareceu que a decisão 18 

tomada pelo Conselho de garantir as bolsas de iniciação científica acabou não sendo 19 

necessária porque o CNPQ pagou estas bolsas. O Senhor Presidente explicou que há 20 

diferença de posicionamento entre a Capes e CNPQ quanto aos cortes das bolsas. O 21 

CNPQ realizou corte de bolsas em decorrência do orçamento. A Capes também o fez 22 

por causa do orçamento, mas há também uma decisão política, tendo em vista que a 23 

Capes sistematicamente tem informado que entende que não tem que financiar 24 

programas notas 3 e 4, realizando alguma diferença entre os de nota 4. Esclareceu, 25 

ainda, que mesmo fazendo o aporte de dois milhões e duzentos, não estariam sendo 26 

atendidas todas as bolsas que podem ser confirmadas com o corte. Entretanto, pontuou 27 

que se o Conselho autorizar a PROPP a trabalhar com este montante do número de 28 

bolsas, isto dará aos Programas, que estão fazendo suas seleções, a perspectiva do 29 

número de bolsas ofertadas, o que interfere no processo de ingresso. Desta forma, 30 

destacou que a proposta que está sendo feita é projetar valor adicional de 2.200.000,00 31 

(dois milhões e duzentos mil reais) nos Programas de Bolsas da PROPP, no âmbito do 32 

mestrado, doutorado e iniciação cientifica. Colocada a proposta em discussão, o 33 

Conselheiro Álvaro Quelhas solicitou a palavra, oportunidade em que manifestou 34 

preocupação em ampliar, cada vez mais, o apoio a pós-graduação, enquanto a Capes e a 35 

CNPQ ficam à margem. Ponderou também que há questões relacionadas à graduação 36 

que devem ser levadas em consideração e que se preocupa com o fato de estarmos 37 

priorizando a pós-graduação neste momento. O Conselheiro Lyderson Viccini, em sua 38 

fala, solicitou esclarecimentos acerca de qual será a política a ser adota caso exista novo 39 

corte em bolsas. O Conselheiro Eduardo Condé também se manifestou, oportunidade 40 

em que informou que, em 2020, estes cortes devem se repetir. Quanto à questão do 41 

aporte orçamentário, esclareceu como funciona e informou que será necessário, em 42 

algum momento de 2020, discutir a questão das bolsas para o ano de 2021. Destacou 43 

que não está havendo um acréscimo de bolsas, e que a UFJF estaria suprindo recursos 44 

que o governo teria obrigação de suprir. Ressaltou que não cabe ao governo fazer juízo 45 

sobre programas de pós-graduação, tendo em vista que esta competência é dos sistemas 46 

de pós-graduação. A Conselheira Marina Barbosa Pinto solicitou a palavra, 47 

oportunidade em reiterou as falas dos demais conselheiros e destacou a necessidade de 48 

que se aumente o debate acerca de qual será a estratégia frente às atuais políticas do 49 

governo. A Conselheira Eliete Verbena solicitou a palavra, momento em que, assim 50 
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como o Conselheiro Álvaro Quelhas, destacou a necessidade de também se pensar na 1 

graduação e nos alunos da educação básica. Ponderou que a verba apresentada pelo 2 

governo para o Colégio João XXIII é insuficiente. Neste sentido, solicitou 3 

esclarecimentos, questionando qual será o impacto para outras demandas que existem 4 

dos alunos da graduação e educação básica mediante a verba liberada. A Conselheira 5 

Mônica Ribeiro de Oliveira manifestou-se, ponderando que não se deve ter um 6 

pensamento dualista, entre graduação e pós-graduação. Ressaltou que qualquer apoio 7 

suplementar para uma atividade-fim na formação dos alunos deve ser bem vindo, seja 8 

na formação básica, graduação ou pós-graduação. Ressaltou que se, neste momento, a 9 

pós-graduação está passando por um momento de crise e asfixia, deve ser aportado 10 

recursos para o enfrentamento da conjuntura. Contudo, caso haja outro setor que esteja 11 

passando maiores dificuldades, a ajuda deverá ser lançada para este setor. Neste sentido, 12 

destacou ser necessário identificar as prioridades para que seja possível oferecer 13 

respostas aos desafios apresentados. Explicou que 80% dos Programas de Pós-14 

Graduação da UFJF são notas 3 e 4 da Capes. E, hoje, a Capes está favorecendo 15 

programas 5, 6 e 7. Destacou que a defesa destes recursos visa garantir a manutenção 16 

destes programas. A Conselheira Alexandra Seabra Eiras, em sua fala, ponderou que 17 

neste momento não há uma visão do orçamento em 2020 e, portanto, qual seria o 18 

impacto da decisão. Neste sentido, sugeriu a tomada de decisão mais adiante, quando 19 

houver uma decisão mais precisa do que se aguarda para 2020. O Conselheiro Álvaro 20 

Quelhas solicitou a palavra, momento em que esclareceu que não possui nada contra ao 21 

apoio à pós-graduação. Ressaltou que os programas de pós-graduação, antes de possuir 22 

uma nota seis, começaram com nota 3. Citou a questão do apoio estudantil e das 23 

dificuldades dos alunos e, neste sentido, destacou que acha importante se verificar as 24 

prioridades antes da tomada de decisão. A Conselheira Marise Pimentel solicitou a 25 

palavra, oportunidade em que questionou qual o tempo que se tem para a tomada de 26 

decisão. O Conselheiro Heronides Filho manifestou-se, ressaltando que considera 27 

importante manter a estrutura que se tem, como uma forma de resistência às políticas 28 

atuais do governo. Neste sentido, esta ação fortaleceria a democracia. O Conselheiro 29 

Lyderson Viccini novamente requereu a palavra, momento em que ponderou os 30 

impactos da pós-graduação na graduação, uma vez que abre perspectiva para os alunos 31 

da graduação, palestras etc. Neste sentido, em termos de política institucional, afirmou 32 

que a pós-graduação tem uma capilaridade em todo o funcionamento da universidade. O 33 

Conselheiro Carlos Augusto Duque em sua manifestação destacou que, neste momento, 34 

é preciso unir esforços para se proteger e defender a universidade pública e de 35 

qualidade. Ponderou que o governo, ao destruir a pós-graduação, está querendo destruir 36 

a universidade e que é preciso uma solução conjunta, sem repetir o pensamento de que 37 

um destrói o outro e sim um constrói o outro. Finalizadas as falas, o Senhor Presidente 38 

esclareceu que o que deu segurança em trazer esta demanda ao Consu é o prognóstico 39 

de um superávit do exercício 2019. Contudo, se este tema não for decidido neste 40 

momento, se esperar a aprovação do orçamento no início do ano, pode ser que as 41 

seleções já tenham sido prejudicadas porque não teriam as bolsas ofertadas. Reforçou, 42 

novamente, que o orçamento fechará com superávit capaz de absorver, com segurança, 43 

os dois milhões de reais para as bolsas. Lembrou que a fala da Conselheira Eliete 44 

Verbena é muito importante e disse que os temas trazidos podem ser programados para 45 

o exercício 2020. Ao final, antes de realizar o encaminhamento, destacou que 46 

compreende a decisão do Conselho, caso o plenário opte por não decidir neste 47 

momento. Sendo assim, informou que apresentaria duas propostas ao Conselho. A 48 

primeira proposta que seria a realização do aporte, neste momento, de dois milhões e 49 

duzentos mil na pós-graduação e na pesquisa para as bolsas da pós-graduação. A 50 
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segunda proposta seria não realizar o aporte agora para aguardar a votação do 1 

orçamento completo no início de janeiro. Em regime de votação, a primeira proposta foi 2 

aprovada, por maioria. Antes de finalizar a reunião, o Senhor Presidente abriu para as 3 

Comunicações do Plenário. O Conselheiro Eduardo Condé informou que há três 4 

licitações grandes sendo renovadas: limpeza e conservação; área administrativa; e 5 

Restaurante Universitário. Destacou serem licitações bastante complexas e que a 6 

administração está empenhando esforços para que não haja descontinuidade dos 7 

serviços. Disse que a expectativa é de que tudo esteja resolvido até o início do ano. 8 

Informou que, caso ocorra algum problema, a universidade pode fazer, como último 9 

recurso, uma prorrogação excepcional, em que a Procuradoria autoriza, até a realização 10 

da licitação, a manutenção do contrato, por no máximo seis meses. O Conselheiro 11 

Marcos Tanure solicitou a palavra, informando que a universidade está com problemas 12 

de fornecimento de energia da Cemig. Esclareceu que na última segunda, a universidade 13 

teve uma sobrecarga de energia, que desligou o sistema. Informou que a universidade 14 

possui geradores para estes casos. Disse que o diagnóstico é de que houve uma 15 

expansão grande de ar condicionado, que causou sobrecarga no sistema. Destacou ser 16 

necessário fazer uma regulamentação do ar condicionado dentro da universidade. 17 

Ponderou que, caso a universidade venha a fazer a expansão da rede de energia, é 18 

preciso buscar as energias alternativas. Neste sentido, sugeriu a montagem de um grupo 19 

para disciplinar estas questões. O Conselheiro Lyderson Viccini solicitou a palavra, 20 

informando que, na segunda, com a queda de energia, alguns equipamentos foram 21 

queimados. Questionou se é possível realizar protocolo junto à Cemig acerca destas 22 

variações. O Conselheiro Marcos Tanure informou considerar válido relatar o ocorrido, 23 

com especificação dos equipamentos danificados.  Não havendo mais comunicados, a 24 

Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião, secretariada por 25 

mim, Rodrigo de Souza Filho, que para constar lavrei a presente ata que dato e assino. 26 

 27 

Juiz de Fora, 07 de novembro de 2019. 28 

 29 

 30 

Rodrigo de Souza Filho 31 

Secretário Geral da UFJF 32 

 33 

 34 

Prof. Dr. Marcus Vinicius David 35 

Reitor da UFJF 36 

 37 
 38 

 39 

ATA APROVADA NA REUNIÃO DO DIA ____/____/___ 40 

1. 2. 

3. 4. 

5. 6. 

7. 8. 
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