
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
Conselho Superior
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MINUTOS), NO MUSEU DE ARTE MURILO MENDES.

 

Aos doze dias do mês de julho do ano de dois mil e dezenove, às oito horas e trinta
minutos, na Sala do Conselho Superior, no Museu de Arte Murilo Mendes,
regimentalmente convocado sob a Presidência do Professor Doutor Marcus Vinicius
David e com as presenças dos Conselheiros(as): Girlene Alves da Silva, Marcos Tanure
Sanábio, Cassiano Caon Amorim, Luís Paulo da Silva Barra, Ana Lívia de Souza
Coimbra, Valéria Faria, Liamara Scortegagna, Flávia Cavalieri Machado, Nádia Fontoura
Sanhudo, Marcelo Carmos Rodrigues, Marconi Fonseca de Moraes, Fabrício da Silva
Teixeira Carvalho, Lyderson Facio Viccini, Eduardo Barrere, Robert Daibert Júnior,
Elcemir Paço Cunha, José Gustavo Francis Abdala, Marise Pimentel Mendes, Luciana
Gaspar Melquíades Duarte, Cláudio Roberto Fóffano Vasconcelos, Jeferson Macedo
Vianna, Marcelo Silva Alves, Marcelo Silva Silvério, Jennifer Granja Peixoto, Maria
Cristina Vasconcellos Furtado, Maria das Graças Afonso Miranda Chaves, Alexandra
Aparecida Leite Toffanetto Seabra Eiras, Eliete do Carmo Garcia Verbena Faria, Paulo
Dimas de Castro, Ricardo Bonfante, Pâmela Emanuelle Julião, Flávio Cardoso Sereno,
Márcio Roberto Sá Fortes, José Francisco Fernandes Júnior, Heronides Filho, Débora da
Silva Paulino, Ellen Teodoro Oliveira, Denise Cristina Cardoso Ferreira, Matheus
Almeida Souza, Dimas Augusto de Carvalho, Henrique Almeida Queiroz,  Ângelo Márcio
Leite Denadai, Fábio Alessandro Pieri e José Geraldo Neto de Faria realizou-se reunião
especial do Egrégio Conselho Superior da Universidade Federal de Juiz de Fora.
Havendo número legal, o Senhor Presidente deu início à sessão ordinária do Conselho
Superior da Universidade Federal de Juiz de Fora do mês de julho de dois mil de
dezenove. Justificou as ausências dos Conselheiros Thiago César Nascimento, Schirley
Maria Policário, Álvaro de Azeredo Quelhas, Marcos Martins Borges e da Conselheira
Marina Barbosa Pinto, representante da Associação dos Professores de Ensino Superior
(Apes), em razão das mobilizações do dia nacional contra a reforma da previdência. O
Senhor Presidente abriu a reunião com as comunicações da presidência, noticiando
que os reitores dos Institutos Federais de Ensino Superior (Ifes) foram convidados para
uma reunião com o Ministério da Educação (MEC), na próxima terça-feira, dia
dezesseis de julho, quando será apresentado o plano do MEC para as Universidades
Públicas. Disse que o convite indicava uma reunião com os reitores na terça-feira e
uma entrevista coletiva na quarta-feira para explicar o plano para a imprensa e que as
informações apresentadas até o momento sobre o assunto não são precisas, mas
indicam tratar-se um de plano de autonomia financeira para as Universidades. O
problema é que em algumas entrevistas o MEC tem anunciado que esse plano será
apresentado e divulgado, em função da incapacidade de manter o atual modelo de
financiamento das Universidades Federais. Informou, então, que existem algumas
especulações, sobre a ideia do MEC apresentar mecanismos para captação de recursos,
das mais diferentes origens. Sinalizou, que pelas indicações, outra característica que
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teria esse plano, seria de que o mesmo flexibilizaria também alguns aspectos da gestão.
Dentre os instrumentos dessa flexibilização estaria a possibilidade de criação de
organizações sociais (OS), para que as Universidades tivessem essa possibilidade de
flexibilização de gestão. Abriu um parêntese para explicar sobre o caráter dessas
organizações sociais (OS). Pela legislação, o poder público pode transferir seu
orçamento para que a OS faça a gestão de um equipamento público. Destacou que a OS
teria, inclusive, possibilidade de contratação de pessoal, até mesmo para as atividades
fins, e por esse motivo as organizações sociais sempre foram rejeitadas dentro das
Universidades. Sublinhou que, há dois anos houve uma mudança na legislação das
OSs, permitindo que as autarquias pudessem credenciar uma organização social, o que
só ocorria através da administração direta, ou seja, pelo próprio Ministério da
Educação, no nosso caso. Fechou o parêntese, justificando que se tratava de uma
explicação sobre as referidas organizações e a razão de estar antecipando a discussão,
uma vez que na próxima quarta-feira, acredita que a mídia irá divulgar fortemente
algum plano para a educação superior. A mesa ressaltou que gostaria de consignar, com
exceção da explanação feita pelos técnicos do MEC no Fórum Nacional de Pró-Reitores
de Planejamento e de Administração das Instituições Federais de Ensino Superior e
algumas pistas repassadas por alguns reitores que tiveram audiência no MEC. Pontuou
sua preocupação, também partilhada com o Presidente da Associação Nacional dos
Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes), de como será
divulgada essa situação, uma vez que os reitores só terão conhecimento do plano um
dia antes de sua divulgação e isso precisaria ficar claro. Considerou que, passado o
anúncio, a mídia irá querer coletar as opiniões das Universidades, existindo a
possibilidade de um cenário muito ruim, mas que ainda não foi ainda apresentado.
Sendo esses os comunicados a anunciar, passou para a ordem do dia, dizendo que o
Conselho estava para discutir uma pauta nova, quanto a recursos de indeferimento de
matrícula de cotas para pretos, pardos e indígenas. Explicitou que em dois mil e
dezenove foi a primeira vez que a Universidade Federal de Juiz de Fora instituiu uma
Comissão de Heteroidentificação, para análise da condição étnico-racial afirmada pelo
candidato a curso de graduação autodeclarado preto, pardo ou índio.  A comissão
atende ao ingresso na UFJF em todos os cursos de graduação, nos momentos de
matrícula presencial, por meio de heteroidentificação, complementarmente à
autodeclaração étnico-racial. Solicitou aos Conselheiros a inversão da ordem do dia,
para deliberação do item 2.1, sobre os recursos de indeferimento de matrícula para as
referidas cotas, esclarecendo que um dos recorrentes requisitou o seu comparecimento
para apresentar suas alegações, através de seu procurador, nos termos do artigo dezoito
do Regimento Interno do Consu. Como também para a discussão do item 3.2 que versa
sobre a redução do número de vagas discentes do curso de fisioterapia da UFJF do
campus de Governador Valadares (GV), em razão da participação dos professores do
curso de fisioterapia daquele campus, nos termos do artigo dezenove do Regimento
Interno do Consu, pelo qual poderão ser convidadas para participar das reuniões do
Conselho, personalidades e especialistas em função da matéria constante da pauta.
Outra alteração seria a deliberação do item 3.1, inerente a proposta de reestruturação
de Cursos de Graduação do Instituto de Artes e Design (IAD), uma vez que a decisão
impactará os editais de ingresso da Universidade. Finalizou pontuando que os itens 2.2
quanto aos Recursos de Análise Socioeconômica que indeferiu matrícula e o item 2.3
sobre a indicação para a Ouvidoria Geral da Universidade Federal de Juiz de Fora,
também precisariam de prioridade. A mesa colocou a inversão de pauta em regime de
votação, que foi aprovada por unanimidade pelos membros do Conselho. A seguir,
pediu autorização ao Conselho para a participação do diretor de Ações Afirmativas da
UFJF, Julvan Moreira de Oliveira, para realizar a uma apresentação sobre os trabalhos
da Comissão de Verificação das Autodeclarações Étnico-raciais nos programas de
ingresso de 2019, nos termos do artigo dezenove do Regimento Interno do Conselho,
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uma vez que conduziu todo do processo da comissão. Comunicou que em seguida,
seria feita a exposição do recurso da recorrente que solicitou sua participação, com a
apresentação do vídeo de entrevista da mesma, conforme pleiteado pelo procurador da
mesma. Repassou aos Conselheiros os procedimentos para a discussão, nos termos do
Regimento Interno do Consu, segundo o qual: "Art. 18 - Por deliberação da maioria dos
Conselheiros presentes, em razão da matéria, poderá comparecer às reuniões do Conselho
por si ou por procuração, pessoa diretamente interessada na apreciação das matérias, sob
as seguintes condições: a) solicitará seu comparecimento ao Presidente por escrito, até
cinco horas antes do início da reunião; b) falará em termos respeitosos, durante quinze
minutos improrrogáveis, depois do Relatório e antes da votação, não podendo ser
aparteada, após o que será convidada, pelo Presidente, a retirar-se do recinto". A mesa
informou que a solicitação da recorrente foi realizada tempestivamente à Presidência e
que o representante legal solicitou que interessada também participasse da sua
apresentação. Asseverou que, em que pese o artigo fale em comparecer por si ou por
procuração, não haveria a sua transgressão, desde que apenas um participante se
manifestasse, respeitado o prazo de quinze minutos. Colocou as duas requisições de
participação em regime de votação, tanto do diretor de Ações Afirmativas quanto da
parte interessada no recurso de matrícula, que foram aprovadas por unanimidade pelos
Conselheiros presentes. Demandou a entrada do Professor Julvan Moreira a sessão,
passando a seguir a palavra ao mesmo para a exposição dos trabalhos da Comissão de
heteroidentificação. O convidado relatou que esses processos são novos e que as
universidades têm utilizado a portaria de concurso público como parâmetro, Portaria
Normativa número 04, de 06 de abril de 2018 (dois mil e dezoito) do Ministério do
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MPOG). Informou também que houve um
evento no Estado do Paraná, onde 20 (vinte) universidades assinaram para que apenas
o critério fenotípico seja considerado nesses casos e que, em outro documento,
proposto no Mato Grosso do Sul, 50 (cinquenta) instituições assinaram, também
definindo o fenótipo como critério. Sobre essa questão na UFJF, relatou uma discussão
sobre os procedimentos para que, além do fenótipo, quando surgir alguma dúvida,
possa ser analisado o caso de filhos de casais inter-raciais. Foi explicado aos membros
do Conselho que, durante a matrícula na instituição, o candidato já está diante de uma
banca composta por três pessoas e que, nessa oportunidade, o critério do fenótipo é
utilizado. A Comissão de Heteroidentificação da UFJF estabeleceu a seguinte
metodologia: durante a matrícula, todos os candidatos que se autodeclararam pretos e
pardos passam pelas bancas de heteroidentificação, composta por três membros, que
verificaram se o fenótipo, ou seja, o conjunto de características físicas do indivíduo,
predominantemente a cor da pele, a textura do cabelo, o formato do rosto, dentre
outras características, as quais combinadas ou não, permitem validar ou invalidar a
condição étnico-racial afirmada pelo candidato autodeclarado negro (preto ou pardo),
para fins de matrícula na UFJF. Assim, primeiramente serão realizadas a identificação
dos candidatos e a assinatura do termo de presença. Após isto, os candidatos
participantes do sistema de cotas apresentam autodeclaração devidamente
preenchida, assinada na presença da comissão durante a entrevista. Ressaltou que o
critério de aferição da veracidade da informação prestada por candidatos negros, que
se declaram pretos ou pardos, são os fenótipos (conjunto de características físicas do
indivíduo). Já o critério de aferição dos candidatos autodeclarados indígenas é a
apresentação de uma cópia do Registro Administrativo de Nascimento de Indígena
(Rani) ou uma declaração da comunidade indígena sobre a condição étnica do
candidato, assinada por três representantes da comunidade. Por fim, esclareceu que a
decisão do deferimento ou indeferimento se dá de forma unânime pelos membros da
comissão e o processo prevê a possibilidade de recurso, buscando assegurar o direito à
defesa e ao contraditório. Os estudantes indeferidos têm a oportunidade de recorrer a
uma comissão composta por cinco membros. Feitas essas considerações, os seguintes
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números foram apresentados: 924 (novecentos e vinte quatro) candidatos passaram
pela banca, autodeclarando-se pretos ou pardos. Desses, 809 (oitocentos e nove) casos
foram deferidos, enquanto que 105 (cento e cinco), indeferidos. Do total de
indeferimentos, 84 (oitenta e quatro) entraram com recurso e 27 (vinte e sete) foram
deferidos, sendo que em 57 (cinquenta e sete) casos foram mantidos os
indeferimentos. Destes 57 (cinquenta e sete), 42 (quarenta e dois) estudantes
apresentaram recursos com novos documentos. A comissão novamente foi convocada
para avaliação, que indeferiu 29 (vinte e nove) casos, dos quais 13 (treze) recorreram.
Encerrou dizendo que é a primeira vez que a UFJF adota a banca de
heteroidentificação étnico-racial nos programas de ingresso da instituição e que a
iniciativa visa tornar o processo transparente e democrático, evitando possíveis fraudes
no sistema de cotas adotado pela Universidade. Que a formação dessa comissão busca
garantir que as vagas sejam reservadas realmente aos candidatos que tenham direito.
Ato contínuo, o Senhor Presidente pediu que o Professor Julvan Moreira apresentasse a
análise da situação e do pedido da recorrente, bem como o vídeo de sua entrevista,
iniciando a deliberação do item 2.1 - Recursos de indeferimento de matrícula de cotas
para pretos, pardos e indígenas - Processo 23071.007560/2019-75. Na sequência, foi
autorizada a entrada do advogado da parte interessada, que teve seu pedido indeferido,
Doutor Leandro de Souza Araújo, acompanhado da recorrente Maiari Machado de
Almeida Souza. Foi concedido o prazo regimental para a apresentação das alegações, de
15 (quinze) minutos para a defesa do pedido. Finalizada a exibição, a mesa agradeceu e
solicitou a saída dos interessados, abrindo a pauta para o debate referente a esse
recurso específico, apresentado ao Conselho Superior. Questionou se o Professor Julvan
Moreira, na qualidade de presidente da Comissão gostaria de fazer algumas
considerações, passando-lhe a fala. O Conselheiro Cassiano Caon Amorim também
solicitou um aparte, para registrar que diferentemente do alegado pelo advogado da
recorrente, Maiari Machado de Almeida Souza não foi a única candidata que teve seu
pedido indeferido. A Conselheira Marise Mendes se inscreveu, saudou a todos e todas,
questionando sobre a composição da banca, alegada pela defesa. A dúvida foi
esclarecida pelo Professor Julvan Moreira, que novamente ressaltou que a comissão
utilizou a portaria de concurso público como parâmetro, Portaria Normativa número
04, de 06 de abril de 2018 (dois mil e dezoito), uma vez que não existe uma legislação
específica. Como não se trata de concurso, que a comissão utilizou a composição de
três integrantes com diversidade de gênero e raça/cor de seus membros. Em seguida,
os Conselheiros Marconi Fonseca de Moraes e Elcemir Cunha também realizaram suas
inscrições, indagando sobre a documentação apresentada posteriormente pelos
candidatos e a sua forma de avaliação e sobre se ocorreu alguma erro sobre a
informação da documentação no caso da candidata em tela, respectivamente. O
convidado informou que os candidatos indeferidos pelas bancas de
heteroidentificação e que recorreram, têm a possibilidade de apresentar documentos
que demonstrem a sua condição de negros ou documentos de seus respectivos pai ou
mãe. Além da condição fenotípica, os recursos dos candidatos são avaliados por uma
Comissão Específica de Heteroidentificação, que também consideram a ascendência
direta. Destacou que a recorrente pleiteia o seu deferimento alegando que outros
candidatos com o mesmo tom de pele que possui foram deferidos, no entanto, os
mesmos podem ter juntado aos seus respectivos processos documentos
comprobatórios que comprovem a condição preta dos pais e que no processo em tela
inexistem fotos que comprovem a ascendência preta ou parda, sendo um documento
do pai anexado no qual o mesmo é caracterizado como moreno. Não podendo afirmar
dessa forma, que a recorrente é parda, uma vez que no Brasil essa categoria não é
utilizada. Reforçou o trabalho imparcial da comissão e o indeferimento de outras
situações análogas de candidatos que inclusive não entraram com recurso. O Senhor
Presidente retomou a fala consignando que a parte em seu pedido faz duas
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abordagens, questionando a nulidade do processo e ao mesmo tempo, questiona o
mérito, quanto a recorrente ser considerada parda. A Conselheira Luciana Melquíades
Duarte pediu para ter acesso ao processo físico por uns instantes para realizar algumas
consultas, que não seria um pedido de vista. O Conselheiro Lyderson Viccini revelou
que no seu entendimento a questão envolve uma abordagem técnico-jurídica e a outra
envolvendo uma tarefa árdua, e quase impossível de classificar, uma vez que se trata de
características multifatoriais, no caso cor da pele, determinada por muitos genes, com
classes fenotípicas exponenciais. Que a tentativa de classificação do ponto de vista
técnico é absolutamente esquizofrênica, sendo absolutamente compreensível a
dificuldade da comissão em fazer uma definição. Usou como exemplo a definição de
altura, a importância da definição de critérios e no caso da ascendência até que nível
seria considerado. Quanto à composição da banca, composta de três integrantes, disse
que se fosse composta por cinco, e três entendessem pelo indeferimento, seriam
maioria e não mudariam a decisão. O Professor Julvan Moreira informou que nos casos
em que não houve consenso por parte da banca, em que algum integrante da comissão
ficou na dúvida, os pedidos foram deferidos. A decisão do deferimento ou
indeferimento sempre ocorreu de forma unânime pelos membros da comissão. O
Conselheiro Cassiano Caon Amorim registrou o número de pessoas envolvidas na
atuação das bancas, que trabalham tanto na matrícula presencial de aprovados na
chamada regular do Programa de Ingresso Seletivo Misto (Pism) da UFJF para os campi
de Juiz de Fora e Governador Valadares (GV), quanto para o Sistema de Seleção
Unificada (Sisu), bem como destacou a capacitação que vem sendo feita para os
integrantes. O Conselheiro Marcelo Alves pediu a palavra para registrar sua
preocupação e desconforto após as alegações apresentadas pelo procurador, em relação
à composição da banca, como foi montada a comissão, o número de componentes de
cada etapa. O Conselheiro Cassiano Caon Amorim também pediu a palavra para
corroborar a autonomia que a Universidade tem para fazer a criação da Comissão de
Heteroidentificação, bem como da composição de suas bancas. Esclareceu que no
momento que a Instituição optou por fazer a sua institucionalização, diante do
número de bancas que precisariam ser criadas, entendeu que três integrantes seriam
suficientes para avaliar o fenótipo, tendo utilizado a Portaria Normativa número 04, de
06 de abril de 2018 (dois mil e dezoito) do MPOG apenas como referência, não havendo
nenhum comprometimento das análises realizadas. Lembrou que dos 924 (novecentos
e vinte quatro) candidatos que passaram pela banca, apenas a recorrente questionou o
procedimento, salientando que um documento próprio da instituição pode ser
aprovado formalizando a composição da banca. A Conselheira Luciana Melquíades
Duarte asseverou tratar-se de uma situação polêmica, complexa, reconhecendo a
dedicação da Universidade e da banca para dirimir a situação, com questões limítrofes.
Sublinha que no direito diria se tratar de escolhas trágicas, que podem significar o
acesso ou a exclusão de um bem a vida. Do ponto de vista jurídico, quando se
reconhece uma nulidade não se observa os argumentos de mérito, e que a defesa
primeiramente articulou as questões procedimentais e depois os argumentos de
mérito. Diante a inexistência da obrigatoriedade da composição da banca por cinco
membros, sendo a legislação usada apenas como parâmetro, a questão não estaria
prejudicada, não se tratando de nulidade. Pediu que o convidado depois esclarecesse
se os membros da banca específica para julgar o recurso, composta por cinco
membros, são diferentes da primeira banca. No mérito, pediu para ver o processo para
ter acesso a fotos, dizendo que as fotos da infância da recorrente chamam a atenção no
fenótipo pardo. Indicou que atualmente, em razão de procedimentos como tratamento
do cabelo, podem ter ocorrido mudanças. Quanto à ascendência, ficando na dúvida
quanto a traços fenótipos dos pais, que encontrou os mesmos nos avós, apesar da
orientação de observação da linha reta de primeiro grau. Asseverou que o Direito não
tem uma solução específica para isso, devendo buscar soluções em situações,
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raciocínios por analogias nessas questões difíceis. Existindo a dúvida, lembrou-se do
brocardo do princípio do “in dubio pro reo” ou “in dúbio pro libertate”, o qual implica
em que na dúvida interpreta-se em favor do acusado, ou a favor da liberdade isso
porque a garantia da liberdade deve prevalecer, em que pese, seja usado no Processo
Penal. Ressaltou que para a situação não vislumbra cerceamento da liberdade, mas
restrição ao acesso a uma vaga em uma Universidade Pública, que é um bem jurídico
considerável e disputado, principalmente por uma jovem de vinte anos, que
certamente pode acarretar um reflexo em sua saúde mental. Lembrou-se das aulas de
filosofia, nas quais em busca da definição de justiça, seja através de Platão, Sócrates,
iria remeter-se a Jesus Cristo, a grande definição do que é justiça. Disse que justiça é
amor e que amor é alteridade, é se colocar no lugar do outro e imaginar como gostaria
de ser tratado naquela situação. Ao fazer esse exercício, no lugar da recorrente também
ficaria inconformado, e assim, na dúvida, se deveria deixar de restringir o bem jurídico.
O Conselheiro Heronides Filho agradeceu e corroborou a fala da Conselheira Luciana
Duarte, colocou as anotações inerentes à raça que restam declaradas nas certidões de
nascimento, indagando sobre a do pai da recorrente e sobre os ruídos quanto a
necessidade de levantamento de toda a situação da candidata para que não haja
nenhum prejuízo a mesma. A Conselheira Ana Lívia Coimbra saudou a todos,
enfatizando concordar em não haver nulidade no processo, bem como retomou a fala
do Professor Julvan Moreira sobre a deliberação da banca, em que a decisão do
deferimento ou indeferimento sempre ocorreu de forma unânime pelos membros da
comissão. A Conselheira Jennifer Peixoto realizou sua inscrição, justificou sua ausência
da banca em razão do usufruto de suas férias, falando sobre a falta de uma legislação
específica e questionou ao Conselho se está levando em consideração o objetivo, o
motivo pela qual existem as cotas. Revelou que no seu entendimento, existem no
sentido de diminuir as discrepâncias sociais que existem há séculos, discriminações
sofridas por uma população específica, indagando se é licito acreditar que a avó da
candidata teve as mesmas condições que a de uma candidata branca. Concordando em
não se considerar uma ancestralidade distante, mas próxima como os avós, dizendo
inclusive, que critérios podem ser revistos. O Conselheiro Flávio Sereno cumprimentou
a todos assinalando seu contentamento na discussão se pautar na aplicabilidade de
casos das cotas e não quanto a sua relevância dessas ações afirmativas, principalmente
diante do atual cenário da educação. Resgatou o questionamento da Conselheira
Luciana Duarte sobre a composição dos membros da banca específica para julgar o
recurso e reforçou a prerrogativa desse Conselho de mudar as decisões que entender
necessárias, enquanto última instância recursal dessa instituição. O Conselheiro
Marconi Moares solicitou um esclarecimento quanto à possibilidade de recurso por
parte dos outros candidatos indeferidos pelas situações análogas.  A mesa passou a
palavra ao Professor convidado, Julvan Moreira e ao Conselheiro Cassiano Caon
Amorim para responderem aos questionamentos. A Conselheira Pâmela Emanuelle
Julião pediu a palavra frisando a relevância de se instituir uma normativa própria para
a UFJF, relativa a todo o processo, incluindo a composição da banca e suspeição de
seus membros, por exemplo. O Conselheiro Luis Paulo Barra falou sobre a evolução da
Instituição frente aos procedimentos de matrícula nos cursos de graduação da UFJF
que regulamentou a atuação das comissões de verificação para ingresso do setor de
matrículas da PROGRAD, para análise socioeconômica, análise PCD - pessoas com
deficiência e análise PPI - pretos, pardos e indígenas e os critérios que foram
estabelecidos. Os Conselheiros Lyderson Viccini, Marise Mendes, Gustavo Abdala e
Alexandra Seabra Eiras também se inscreveram e apresentaram suas considerações. O
Conselheiro Cassiano Caon Amorim pediu novamente a fala fazendo suas
considerações finais sobre os critérios e procedimentos adotados. O Conselheiro
Heronides Filho perguntou sobre a questão da composição da banca, que conforme
edital precisaria ser composta por integrantes em exercício na instituição.  Diante de
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algumas solicitações e para verificar a questão apresentada, a mesa encaminhou um
intervalo de cinco minutos para a sessão.  Retornando do recesso, respondido o
questionamento apresentado pelo Conselheiro Heronides Filho, elucidando que
composição dos membros da banca específica para julgar o recurso não foi
estabelecida observando o edital e sim as indicações de representantes com
conhecimento e envolvimento com a matéria. Encerrada a fase de discussão, depois de
longo debate entre os conselheiros, o Senhor Presidente agradeceu a presença do
Professor Julvan Moreira e colocou em votação o parecer do recurso de indeferimento
de matrícula de cotas para pretos, pardos e indígenas - Processo 23071.007560/2019-75 e
se decidiu pelo indeferimento do recurso, por 22 (vinte e dois) votos, 13 (treze)
conselheiros votaram pelo deferimento, e cinco se abstiveram. A seguir, colocou em
discussão os outros recursos de indeferimento de matrícula de cotas para pretos,
pardos e indígenas. Perguntou se algum Conselheiro teria algum destaque para fazer
aos processos e não havendo nenhuma manifestação colocou os recursos em regime de
votação, relativos aos processos de números 23071.008370/2019-75; 23071.009195/2019-
33; 23071.008416/2019-56; 23071.008419/2019-90; 23071.009028/2019-92;
23071.007434/2019-11; 23071.007437/2019-54; 23071.007439/2019-43; 23071.007158/2019-
91; 23071.008254/2019-56; 23071.007656/2019-33 e 23071.008420/2019-14. Em relação à
decisão da comissão tiveram 27 votos favoráveis, sendo, portanto, indeferidos pela
maioria. A seguir, foi colocada em discussão a redução de vagas para o curso de
Fisioterapia do campus de Governador Valadares, item 3.2 - Processo
23071.014767.2017-34 - Redução do número de vagas discentes do curso de
fisioterapia da UFJF/GV. A Presidência requisitou autorização do Conselho para a
participação dos professores do curso de fisioterapia do campus de Governador
Valadares (GV), nos termos do artigo dezenove do Regimento Interno do Consu, pelo
qual poderão ser convidadas para participar das reuniões do Conselho, personalidades
e especialistas em função da matéria constante da pauta. Foi autorizada a entrada de
duas professoras e uma técnico-administrativa em Educação do curso de Fisioterapia
de GV para contribuírem com esclarecimentos. Passou a palavra para a Conselheira
Maria Cristina Vasconcellos Furtado, diretora da Faculdade de Medicina da
UFJF, relatora do processo, que realizou a apresentação do seu parecer. Em seu voto
registrou que considerando que a redução de vagas aproximaria a relação
docente/discente para próximo do preconizado pela legislação, com melhor qualidade
de ensino para os alunos e de trabalhos para os professores, era favorável a redução do
número de vagas discentes do curso de fisioterapia da UFJF/GV. O Senhor Presidente
fez algumas ponderações sobre a temática, dizendo que o tema foi discutido no âmbito
daquele campus com os professores e docentes e perguntando se alguma das
convidadas gostaria de trazer alguma contribuição aos Conselheiros antes de abrir para
as discussões. A Coordenadora do curso de Fisioterapia da UFJF do Campus avançado
de Governador Valadares, Cristina Martins Coelho pediu a palavra, agradecendo a
possibilidade de participação e fez suas colaborações sobre a situação do curso de
Fisioterapia de GV, ratificando ser a redução do número de vagas a única saída para o
momento. O Senhor Presidente tomou a fala, informou ao Conselho que o Diretório
Central dos Estudantes (DCE) solicitou a substituição de alguns Conselheiros para essa
reunião, para a participação de discentes do campus de Governador Valadares,
justificando a ausência dos demais representantes que estão participando de ato da
União Nacional dos Estudantes (UNE) no dia de hoje, em protesto contra os cortes de
verbas na Educação,  passando aos mesmos a palavra. Os alunos do campus de
Governador Valadares que participaram como representantes do DCE, Denise Cristina
Cardoso Ferreira e Matheus Almeida Souza se pronunciaram favoráveis ao pleito do
curso. A vice-reitora, professora Girlene Alves, fez um relato sobre o histórico da
construção do projeto do campus avançado de GV, lembrando-se da falta de discussão
à época, o que seria uma das razões pela qual o curso de Fisioterapia atualmente
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pedisse a redução de vagas. A vice-reitora disse ser difícil aprovar redução, mas, diante
de toda a conjuntura, não havia outra possibilidade. O coordenador do Sindicato dos
Trabalhadores Técnico-administrativos em Educação das Instituições Federais de
Ensino no Município de Juiz de Fora (Sintufejuf), Conselheiro Flávio Sereno, também
avaliou a conjuntura vivida no país, onde cortes estão acontecendo nas universidades e
lamentou que se tivesse que chegar a esse ponto, manifestando ser infelizmente
favorável ao pleito. O Conselheiro Cassiano Caon Amorim se inscreveu para registrar o
desconforto da Pró-reitoria de Graduação da Universidade em se manifestar a favor de
cortes de vagas, contudo, asseverando que o Curso de Fisioterapia de Governador
Valadares chegou ao seu limite em ofertar um curso de qualidade. Falou que como um
curso em consolidação, dentro de um campus em implantação, apesar de todas as
dificuldades tem o conceito 04 (quatro) e tem conseguido manter as qualidades
exigidas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
(Inep) em sua avaliação. O Conselheiro Lyderson Facio Viccini, também lamentou todo
o contexto e defendeu uma reflexão sobre o fato. Na sequência, o Senhor Presidente
apresentou uma rápida avaliação sobre a situação, retomando sua fala inicial,
salientando o grande debate sobre as Universidades Públicas que deve ocorrer no
segundo semestre, lembrando-se da iminente aprovação da Reforma da Previdência
diante dos últimos trabalhos ocorridas na Câmara. Solicitou a prorrogação da reunião
por mais uma hora e passou a palavra a Professora Ludimila Forechi que justificou a
redução do número de vagas, fazendo uma observação importante sobre a necessidade
de preceptores e professores nos estágios do Curso de Fisioterapia de Governador
Valadares. A Conselheira Jennifer Granja Peixoto, vice-diretora da Faculdade de
Fisioterapia, solicitou a palavra e falou sobre a situação do estágio do curso de
fisioterapia do campus de Juiz de Fora. Encerradas as inscrições e a fase de discussão, a
mesa agradeceu a presença das duas professoras e da técnico-administrativa em
Educação do curso de Fisioterapia de GV solicitando que se retirassem da sessão,
colocou em votação a proposta de redução do número de vagas discentes do curso de
fisioterapia da UFJF/GV, de 60 (sessenta) para 30 (trinta) vagas em regime de votação. A
aprovação se deu por unanimidade. Ato contínuo, dando prosseguimento à ordem do
dia, outro ponto colocado em discussão foi a reestruturação do ingresso no Instituto de
Artes e Design (IAD). I t e m 3.1 - Processo 23071.009299-2019-48 - Proposta de
Reestruturação de Cursos de Graduação no âmbito do Instituto de Artes e Design
(IAD). Da mesma forma realizada para a deliberação anterior, a mesa pediu a
concordância dos Conselheiros para a participação da professora do IAD, Ana Cristina
Lima Santos Barbosa, a fim de prestar esclarecimentos sobre a pauta, nos termos do
artigo dezenove do Regimento Interno do Consu. Foi autorizada a entrada. A seguir,
passou a palavra para a Conselheira Marise Mendes Pimentel relatora do tema para a
apresentação de seu parecer. O processo trata da extinção do Bacharelado
Interdisciplinar (BI) do IAD e a distribuição das 250 (duzentos e cinquenta) vagas para
ingresso direto nos bacharelados do Instituto (Moda; Cinema e Audiovisual; Design; e
Artes Visuais; e Licenciatura em Artes Visuais). A parecerista em seu voto lamentou que
a reestruturação dos cursos do IAD tivesse como única solução a extinção do
Bacharelado Interdisciplinar em Artes e Design. Entretanto, na inviabilidade da
permanência desse formato, por todas as razões identificadas, uma vez que o IAD
realizou um profundo trabalho de análise para buscar melhores condições para a
formação acadêmica, inclusive com a manutenção da essência interdisciplinar, era de
parecer favorável à reestruturação dos cursos de graduação do IAD conforme a proposta
apresentada. Finalizado o relato, a Presidência perguntou ao diretor do Instituto de
Artes e Design se teria alguma observação adicional a fazer, antes de abrir a pauta para
discussões. O diretor do IAD, Conselheiro Fabrício Carvalho, apontou que o tema foi
amplamente discutido com a comunidade do Instituto. Em seguida, foi aberto o
debate. A Conselheira Débora da Silva Paulino apresentou sua inscrição e justificou a
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ausência dos representantes do Diretório Central dos Estudantes (DCE) na reunião do
Conselho de Graduação (Congrad), quando da discussão da temática. Após, os
representantes do Diretório Central dos Estudantes (DCE) apresentaram sua abstenção
crítica e leram uma carta do Diretório Acadêmico (DA) do IAD, contrários à mudança
sem melhor avaliação do Bacharelado Interdisciplinar, conforme texto a seguir: "Caros
conselheiros, Nós, do IADDA, gestão arte é resistência, viemos por meio desta carta dizer
que desde o começo a representação estudantil não esteve favorável ao fim do
bacharelado interdisciplinar em artes e design, muito pelo contrário; acreditamos que o
caminho que a comissão de reestruturação tomou não foi um caminho de reestruturação
mas sim de discussão de novos currículos. Não acreditamos que o novo currículo é
possível se não olhamos o presente. Não acreditamos que há como apagar o presente para
escrever o futuro, acreditamos que o bacharelado interdisciplinar deveria sim ser
repensado e reestruturado. Partindo disso, e sabendo que a comissão se atropelou para
outra discussão, Nós do IADDA tomamos uma posição de abstenção crítica, registrada em
ata em reunião departamental onde dizemos que, não acreditamos que é possível acabar
com o bacharelado interdisciplinar sem repensá-lo mas, para além disso acreditamos que
se é vontade do departamento por uma questão de forças desiguais acabar com o BI, é
necessário repensar o BI como ele existe, é necessário ter plena ciência e
comprometimento do plano pedagógico atual, como foi dito, que professores do
departamento de design que o nosso curso é 7.5% dentro do que deveria ser, acreditamos
que deveríamos ser englobados de forma como com matérias eletivas  dos novos cursos
para que possamos ter uma formação plena, uma formação em artes e design que atenda
às demandas não só de mercado mas políticas que esse instituto tardou mas agora pede.”
O pró-reitor de Graduação, Conselheiro Cassiano Amorim, fez esclarecimentos sobre o
processo e lamentou que, na reunião do Conselho de Graduação (Congrad), a
representação estudantil não tivesse participado, apesar dos 17 (dezessete) assentos
que a representação possui. O Conselheiro Márcio Sá Fortes questionou sobre o prazo
para a finalização do processo, elogiando o parecer elaborado. Também indagou se a
situação ocorre em outros cursos. A mesa esclareceu o impacto da decisão ainda para
os próximos editais do ano de 2020 e a intenção de deliberar a pauta ainda na presente
reunião. A relatora solicitou novamente a fala e esclareceu como foram compostas as
comissões internas no IAD. O Conselheiro Lyderson Facio Viccini indagou se o
Bacharelado Interdisciplinar (BI) é uma política institucional para a UFJF e sobre o
número de entradas e saídas, o que representam em termos de matriz institucional. O
Senhor Presidente respondeu aos questionamentos, fez alguns esclarecimentos sobre a
política institucional, dizendo que havia uma indicação de que o Ministério da
Educação (MEC) faria uma discussão sobre os Bacharelados Interdisciplinares, o que,
no entanto, não ocorreu. Ressaltou que no âmbito da UFJF também não ocorreu
nenhuma discussão, concordando que o debate de uma política institucional seria
muito importante para a instituição. Ressaltou a discussão realizada no IAD e como o
debate não foi realizado em um âmbito maior na Universidade, a administração
entendeu que não deveria cercear o direito de enfrentamento do tema pelas unidades
acadêmicas. Falou ainda que o adiamento não seria a melhor decisão política, optando
por acatar o posicionamento da unidade. Pontuou a autonomia do Conselho em
deliberar e modificar a decisão e ressaltou as singularidades dos três Bacharelados
Interdisciplinares das unidades da instituição. A Conselheira Marise Mendes Pimentel
pediu a palavra para defender a extinção do Bacharelado Interdisciplinar em Artes e
Design. A professora convidada do IAD, Ana Cristina Lima Santos Barbosa, também
solicitou a fala para igualmente corroborar a necessidade de reestruturação dos cursos
de graduação no âmbito do Instituto de Artes e Design (IAD), com a extinção do
Bacharelado Interdisciplinar (BI) do IAD e a distribuição das 250 (duzentas e
cinquenta) vagas para ingresso direto nos bacharelados do Instituto. O Conselheiro
Luís Paulo Barra registrou o seu apreço pelo Bacharelado Interdisciplinar e sua
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preocupação com os efeitos globais dessa extinção em relação aos outros da
instituição, bem como da futura dependência de docentes e se soluções mais
apropriadas não poderiam ter sido buscadas. O Conselheiro Cassiano Amorim explicou
que não se trata de criação de cursos e que entrada será anual, com distribuição de 250
(duzentas e cinquenta) vagas declaradas diretamente, sendo para os cursos de
Bacharelado em Artes Visuais (50 vagas), Bacharelado em Moda (50 vagas), Bacharelado
em Cinema e Audiovisual (50 vagas), Bacharelado em Design (50 vagas), Licenciatura
em Artes Visuais (50 vagas), nos Programas de Ingresso da UFJF. O Conselheiro Marcelo
do Carmo ponderou que a decisão fosse tomada em outro momento, porém o
Conselheiro Fabrício Carvalho apontou que a decisão deveria ser tomada ainda nesta
reunião. Finalizada a fase de discussão, a mesa agradeceu a participação da professora
convidada, realizou alguns apontamentos e encaminhou a pauta para votação. Em
regime de votação, com apenas cinco votos contrários e três abstenções o ato foi
aprovado pelos demais conselheiros. Finalizado o prazo regimental e não havendo mais
comunicados, o Senhor Presidente colocou em votação a suspensão da reunião até a
próxima semana, para a finalização da pauta, que foi aprovada por unanimidade,
agradecendo a presença de todos e todas e desejando um bom final de semana.
Registro que a presente reunião foi secretariada por mim, Rodrigo de Souza Filho, que,
para constar, lavrei a presente ata, que dato e assino.

 

 

Juiz de Fora, 12 de julho de 2019.

 

 

Prof. Dr. Rodrigo de Souza Filho

Secretário Geral da UFJF

 

Prof. Dr. Marcus Vinicius David

Reitor da UFJF
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30/10/2020, às 14:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Alexandra Aparecida Leite Toffanetto
Seabra Eiras, Conselheiro(a), em 03/11/2020, às 17:44, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Lara Polisseni Rocha, Usuário Externo,
em 03/11/2020, às 18:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Dimas Augusto Carvalho de Araujo,
Diretor (a), em 03/11/2020, às 18:36, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Luiz Augusto Bernardes Tegedor,
Conselheiro(a), em 03/11/2020, às 18:44, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por MARINA BARBOSA PINTO, Usuário
Externo, em 03/11/2020, às 21:10, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por Daniel Godoy Martinez, Conselheiro(a),
em 03/11/2020, às 21:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Maria Edna Fernandes Sena Neta,
Usuário Externo, em 03/11/2020, às 22:22, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Elcemir Paco Cunha, Diretor (a), em
04/11/2020, às 08:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Aline Araujo Passos, Conselheiro(a), em
05/11/2020, às 12:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Marcos Tanure Sanabio, Conselheiro(a),
em 05/11/2020, às 13:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Schirley Maria Policario, Conselheiro(a),
em 05/11/2020, às 15:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Marise Pimentel Mendes, Conselheiro(a),
em 05/11/2020, às 17:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Marcio Roberto Lima Sa Fortes,
Conselheiro(a), em 09/11/2020, às 10:16, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Rogerio de Souza Sergio Ferreira,
Conselheiro(a), em 10/11/2020, às 07:20, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Flavio Sereno Cardoso, Conselheiro(a),
em 11/11/2020, às 18:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Nadia Fontoura Sanhudo, Conselheiro(a),
em 11/11/2020, às 18:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Maria Carmen Simões Cardoso de Melo,
Usuário Externo, em 12/11/2020, às 15:42, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Lyderson Facio Viccini, Diretor (a), em
12/11/2020, às 16:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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A autenticidade deste documento pode ser conferida no Portal do SEI-Ufjf
(www2.ufjf.br/SEI) através do ícone Conferência de Documentos, informando o
código verificador 0186436 e o código CRC F8DEDC32.

Referência: Processo nº 23071.919178/2020-58 SEI nº 0186436
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