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ATA DA REUNIÃO ESPECIAL DO EGRÉGIO CONSELHO SUPERIOR DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA, REALIZADA NO DIA 19 (DEZENOVE) DE
JULHO DE 2019 (DOIS MIL E DEZENOVE), ÀS 08H30 (OITO HORAS E TRINTA
MINUTOS), NO MUSEU DE ARTE MURILO MENDES, EM CONTINUIDADE A
REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 12 (DOZE) DE JULHO DE 2019 (DOIS MIL E
DEZENOVE).

Aos dezenove 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): Janezete Aparecida Purgato Marques,
Maria Carmem Simões Cardoso de Melo, Luís Paulo da Silva Barra, Ana Lívia de Souza
Coimbra, Marcos Souza Freitas, Eduardo Sérgio Leão de Souza, Marcelo Carmo
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, Aline Araújo Passos, Fernando
Salgueiro Perobelli, Álvaro de Azeredo Quelhas, Jefferson Macedo Vianna, Delmar
Teixeira Gomes, Marcos Martins Borges, Marcelo Silva Silvério, Maria Alice Junqueira
Caldas, Tadeu Coutinho, Marina Monteiro de Castro e Castro, Marina Barbosa Pinto,
Eliete do Carmo Garcia Verbena Faria, Gabriel Lacerda Gréggio, Raphaella Nasser, Ellen
Teodoro Oliveira, Yuri Vieira do Vale, Ramon Esteves dos Reis Almeida, Ricardo
Bonfante, Pâmela Emanuelle Julião, Flávio Sereno Cardoso, Márcio Roberto Sá Fortes,
Maria Ângela Ferreira Costa e Heronides Filho, 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 do Conselho Superior da Universidade Federal
de Juiz de Fora em continuidade á reunião ordinária do mês de julho de dois mil de
dezenove. O Senhor Presidente abriu a reunião e iniciou os trabalhos sugerindo que o
relato da reunião das Instituições Federais de Ensino com o Ministério da Educação
(MEC), ocorrida em Brasília, no dia 16 (dezesseis) de julho, fosse feito após a apreciação
dos pontos de pauta. Justificou as ausências dos Conselheiros Schirley Maria Policário,
Marco Aurélio Kistemann, Liamara Scortegagna, Rogério de Souza Sérgio Ferreira e José
Geraldo Neto de Faria. Pediu aos Conselheiros autorização para a participação da
Professora Aneliese Holetz de Toledo Lourenço que está substituindo a Diretora Maria
das Graças Afonso Miranda Chaves, que se encontra de licença para tratamento de
saúde, e o Vice-Diretor Elton Geraldo de Oliveira Góis, que se encontra em período de
férias, no Conselho Superior para levar os informes do dia, em que pese não tenha
direito a voto. Em seguida, solicitou autorização, aos conselheiros, para a inclusão de
dois pontos relacionados à Pró-Reitoria de Graduação (Prograd), para a deliberação
sobre a realização de processo seletivo especial para Curso de Letras-Libras, com
alocação de 03 (três) vagas para candidatos surdos, no segundo semestre de 2019 e
quanto à alteração da Resolução 37/2017 para a definição das vagas nos grupos de
pessoas com deficiência. Além disso, também requisitou aquiescência para a
participação dos demais pró-reitores na sessão, durante o momento dos relatos.
Submeteu as solicitações em regime de votação, que foram aprovadas por
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unanimidade pelos conselheiros. O primeiro ponto de pauta foi o item 2.2 - Recursos
de Análise Socioeconômica que indeferiu matrícula. A mesa passou a palavra para a
expositora, Maria Carmem Simões Melo, para a apresentação dos pareceres dos
processos 23071.011355/2019-12 e 23071.011354/2019-60 para análise dos mesmos, para
que o Conselho Superior possa deliberar sobre os recursos apresentados pelos
candidatos. Finalizada a explanação, abriu a pauta para discussões. Não havendo
manifestações e nem destaques, abriu a temática em regime de votação dos pareceres
em bloco. Os pareceres da Pró-Reitoria de Graduação foram aprovado por maioria. O
segundo ponto de pauta tratou da indicação do nome da professora da Faculdade de
Engenharia, Flávia de Souza Bastos, para a Ouvidoria Geral. Item 2.3 Indicação para a
Ouvidoria Geral da Universidade Federal de Juiz de Fora - Resolução 10/2019 - Consu
(Regimento Interno da Ouvidoria Geral). Referendo da indicação do Ouvidor (a) Geral
da Universidade Federal de Juiz de Fora, conforme dispõe o art. 4º, I, do Regimento
Interno da Ouvidoria (Resolução 10/2019 - Consu). A mesa comunicou que o mandato
da atual ocupante do cargo, a enfermeira do quadro técnico-administrativo em
educação Valesca Nunes, se encerra este mês e fez uma rápida apresentação da
servidora indicada, falando dos trabalhos desenvolvidos na instituição e do interesse
em contribuir com a atribuição. Em discussão, como não ocorreram inscrições, o
assunto foi colocado em regime de votação e a indicação foi aprovada por
unanimidade. O Conselheiro Heronides Filho pediu a palavra e sugeriu a apresentação
da nova ouvidora ao Conselho Superior. Dando continuidade a pauta, o Senhor
Presidente agradeceu a confiança e passou ao terceiro ponto de pauta, a cessão, pela
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), de espaço físico para a Fundação de
Apoio e Desenvolvimento ao Ensino, Pesquisa e Extensão (Fadepe). Item 3.3 - Processo
23071.012177.2019-39 - Cessão de espaço físico - Fadepe. A Presidência passou a fala ao
relator, o diretor da Faculdade de Arquitetura, Conselheiro Gustavo Abdala para a
leitura e apresentação de seu relato. Em seu parecer, pontuou que em observação ao
conteúdo do processo, destaca-se que a Fadepe, como uma das fundações de apoio da
UFJF, desempenha importantes atividades para a universidade e que ela não visa lucro,
o que faz atender a um dos requisitos legais de cessão de uso entre a UFJF e a
solicitante. Em termos técnicos, a PROINFRA concedeu uma área capaz de receber
adequadamente uma edificação no porte solicitado. Contudo, a construção de uma
edificação conduzida pela própria fundação, não é autorização de dispensa dos
procedimentos convencionais e formais de Licitação, tanto para os projetos da
arquitetura e seus complementares (estrutura, hidráulica, corpo de bombeiros etc.),
caso estes não sejam desenvolvidos pela PROINFRA, quanto da própria obra em si.
Destacou que tal colocação, mesmo sendo de ordem jurídica, é técnica também, pois
assegura uma qualidade mínima para a construção, desde o projeto básico de
arquitetura até a entrega da obra. Textualmente, o parecer Nº.
00066/2019/SECON/PFUFJF/PGF/AGU, contido no processo em tela, trata desta
necessidade licitatória, onde, transcreve o art. 2º da Lei 8666/93, que diz: “As obras,
serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, concessões, permissões e locações
da Administração Pública, quando contratadas com terceiros, serão necessariamente
precedidas de licitação, ressalvadas as hipóteses previstas nesta Lei. Parágrafo único. Para
os fins desta Lei, considera-se contrato todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades
da Administração Pública e particulares, em que haja um acordo de vontades para a
formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a
denominação utilizada.” Ainda, pelo mesmo parecer mencionado anteriormente,
ficou claro que a cessão de uso, por força de lei, não poderá ser gratuita e o valor a ser
cobrado será definido mediante pesquisa de preços do mercado. Cabe informar que há
tecnicamente instrumentos e profissionais peritos habilitados para determinação
destes valores, no geral, versam de uma combinação de fatores passíveis de serem
quantificados, tais como: valor da localização, qualidade e tamanho da edificação, vida
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útil e depreciação do imóvel ao longo do tempo, entre outros. Destacou, também, que a
Faculdade de Farmácia terá um benefício de aproximadamente 200 m² (duzentos
metros quadrados de área construída), conforme foi solicitado pela mesma. Há que se
ressaltar que a Procuradoria alerta que o processo deverá ser mais uma vez submetido a
ela após novos procedimentos e instrumentações da UFJF. Que diante do exposto,
era de parecer favorável à cessão de uso, alertando-se para a necessidade de um
contrato que atenda aos fatores acima mencionados, resumidamente: primeiramente
que se contrate perito para avaliação de valores da cessão de uso; em segundo lugar que
a UFJF tenha meios de acompanhar os procedimentos licitatórios da Lei 8.666/93, ou
posteriores, bem como, a PROINFRA possa interferir no processo para incluir
necessidades e prescrições para os projetistas e construtores, visando o atendimento ás
características construtivas institucionais e o mesmo rigor técnico que se tem para as
demais edificações do campus universitário; que a PROINFRA, estabeleça em contrato
e entre os critérios de projeto para a área disponibilizada: (a) fatores numéricos para as
taxas de ocupação e coeficiente de aproveitamento da área total disponibilizada para a
Fadepe; (b) afastamentos em relação às edificações existentes e ao meio fio da via local
e (c) defina o dimensionamento das calçadas, bem como atendimento às necessidades
de circulação com segurança e acessibilidades das mesmas e por fim, que se tenha,
efetivamente em projeto e no contrato, a área construída de 200 m² (duzentos metros
quadrados) para a Faculdade de Farmácia, incluindo-se as demandas da mesma em
termos de arquitetura de interior (setorização, divisão dos ambientes e instalações
adequadas ao bom funcionamento da unidade). Finalizada a manifestação, a mesa
retomou a palavra agradecendo ao parecerista e realizando algumas informações
adicionais sobre a cessão onerosa, destacando os gastos despendidos pela fundação
com aluguel e a disponibilidade de arcar com a construção pleiteada. Pontuou a
concordância da Faculdade de Farmácia com a propositura e dos ganhos para a
comunidade acadêmica e que após vinte anos a edificação será incorporada ao
patrimônio da instituição, salientando que a cessão tem caráter precário, podendo ser
revista a qualquer momento. Colocou a seguir a temática em regime de discussão. Sem
ocorrências, ato seguinte, em regime de votação a matéria foi aprovada por maioria. O
quarto ponto tratou do ajuste na distribuição de vagas para pessoas com deficiência
(PCDs), no Programa de Ingresso Seletivo Misto (Pism) da UFJF, devido à alteração de
percentual, promovida por portaria do Ministério da Educação (MEC), no sistema de
cotas para PCDs. Alteração da Resolução 37/2017 para a definição das vagas nos
grupos de pessoas com deficiência. O Senhor Presidente passou a palavra para a
expositora, Maria Carmem Simões Melo, para a exposição de motivos. A Conselheira
registrou que o percentual de pessoas com deficiência em Minas Gerais passou de
22,63% (vinte e dois vírgula sessenta e três) para 8,43% (oito vírgula quarenta e três) e,
com isso, os grupos de cota B1 de alguns cursos do PISM ficam com zero vaga.
Esclareceu que a Portaria MEC n° 1117 de 1° novembro de 2018, alterou a Portaria
Normativa MEC n° 18, de 11 de outubro de 2012, e a Portaria Normativa MEC n° 21, de
05 de novembro de 2012, que indica que o percentual referente às pessoas com
deficiência, para os processos seletivos de ingresso nos cursos de graduação
considerara a Linha de Corte do Grupo de Washington, em consonância com o
disposto no art. 2° do Estatuto da Pessoa com Deficiência e que na simulação da
distribuição de vagas para o PISM alguns cursos ficaram com vagas zeradas para o
grupo B1. Falou sobre os percentuais usados no ano anterior no PISM e ressaltou a
necessidade de alteração da Resolução 37/2017 para a definição das vagas nos grupos de
pessoas com deficiência, com uma das seguintes indicações: para os cursos que o
grupo B1 ficar com zero vaga será remanejada uma vaga do Grupo B para o Grupo B1,
em cada período letivo de ingresso realizado por meio do PISM ou para os cursos que o
grupo B1 ficar com zero vaga será remanejada uma vaga do Grupo C para o Grupo BI,
em cada período letivo de ingresso realizado por meio do PISM. Após sua fala, a mesa
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colocou o assunto em regime de discussão. Os Conselheiros Gabriel Lacerda e
Raphaella Nasser apresentaram alguns questionamentos, sobre como será o
remanejamento das vagas do Grupo B para o Grupo B1 e quanto ao remanejamento das
vagas do Grupo C para o Grupo B1 respectivamente, que foram respondidos pela
Conselheira Maria Carmem Melo. O Conselheiro Fabrício Carvalho saudou a todos
indagando como será a distribuição de vagas para os Bacharelados Interdisciplinares
em Artes e Design, uma vez que não ficou claro no quadro apresentado se será no
próximo edital, sendo esclarecido pela expositora. O Senhor Presidente pediu a
Conselheira Maria Carmem Simões Melo para fazer a definição da proposta, que
reforçou a proposta apresentada em sua narrativa anteriormente apresentada. As
Conselheiras Pâmela Julião e Marina Barbosa pediram uma indicação de qual seria a
proposta mais assertiva. A propositura defendida pela Pró-reitora de Graduação,
Conselheira Maria Carmem Simões Melo, foi a de que para os cursos que o grupo B1
ficar com zero vaga seja remanejada uma vaga do Grupo B para o Grupo B1, em cada
período letivo de ingresso realizado por meio do PISM, que foi corroborado pela
Presidência. O Conselheiro Álvaro Quelhas cumprimentou a todos pedindo
esclarecimentos sobre os encaminhamentos da votação, uma vez que entendeu serem
propostas complementares, não se tratando de duas opções. A expositora respondeu,
esclarecendo que são duas propostas distintas, sendo a primeira de que para os cursos
em que o grupo BI ficar com zero vaga, será remanejada uma vaga do Grupo B para o
Grupo BI, em cada período letivo de ingresso realizado por meio do PISM. Na hipótese
em que só houver uma vaga no Grupo B, o remanejamento da vaga será do Grupo C
para o Grupo Bl. A segunda seria a de que para os cursos que o grupo B1 ficar com zero
vaga será remanejada uma vaga do Grupo C para o Grupo BI, em cada período letivo de
ingresso realizado por meio do PISM. A Conselheira Maria Alice Caldas pediu a fala e
indagou quanto à forma de redistribuição das vagas após serem destinadas, na
hipótese de não serem preenchidas, conforme quadro apresentado, sendo esclarecida
pela apresentadora de que após serem designadas as vagas passar a incorporarem
aquele grupo, não retornando ao seu de origem, respeitando as determinações e ordens
previstas em resolução específica. A mesa colocou a pauta em regime de votação,
apresentando a primeira proposta, de que para os cursos em que o grupo B1 ficar com
zero vaga, será remanejada uma vaga do Grupo B para o Grupo B1, em cada período
letivo de ingresso realizado por meio do PISM e na hipótese em que só houver uma
vaga no Grupo B, o remanejamento da vaga será do Grupo C para o Grupo Bl. A
aprovação foi por maioria, não sendo necessário votar a segunda proposta. O quinto
ponto foi a autorização de processo seletivo, organizado pela Coordenação Geral de
Processos Seletivos (Copese), para o preenchimento das vagas do grupo F e suas
especificidades. Deliberação sobre a realização de processo seletivo especial para
Curso de Letras-Libras, com alocação de 03 (três) vagas para candidatos surdos, no
segundo semestre de 2019. O Senhor Presidente retornou a palavra a Conselheira Maria
Carmem Simões Melo que falou sobre o motivo da realização do processo seletivo
especial para os candidatos com deficiência auditiva. Após o breve relato, a mesa abriu
para discussão e não havendo nenhuma manifestação, pontuou o encaminhamento
colocou a pauta em regime de votação. A aprovação foi por unanimidade. Os últimos
itens de pauta foram informes sobre o andamento dos trabalhos das comissões sobre
o Programa de Apoio à Qualificação (Proquali) e para criação de uma política de
capacitação dos técnico-administrativos em educação (Tae’s). Item 2.4 - Apresentação
dos trabalhos da comissão para elaboração de Proposta de Política de Capacitação
dos Técnico-Administrativos em Educação e 1.1 - Processo 23071.019214/2010-00 -
Proposta de alteração da Resolução 51.2016 Consu que reformula o Programa de
Apoio à Qualificação para servidores do quadro de pessoal ativo da UFJF, ocupantes de
cargos de provimento efetivo no âmbito das carreiras de Técnico-Administrativo em
Educação e de Magistério Federal (PROQUALI/UFJF). O Senhor Presidente passou a

GERAL 02: Ata de Reunião 19 de julho de 2019 (0186453)         SEI 23071.919178/2020-58 / pg. 4



palavra ao Secretário Geral, Professor Rodrigo Souza Filho, para apresentar as
informações. O Secretário primeiramente falou da comissão que trabalhará a proposta
de alteração da Resolução 51.2016 Consu, que reformula o Programa de Apoio à
Qualificação para servidores do quadro de pessoal ativo da UFJF, comissão instituída
pela Resolução 18.2019 Consu para a alteração da Resolução 51.2016. Relatou que foi
realizada uma consulta a Procuradoria Federal junto a UFJF (PF/UFJF) sobre duas
questões. Sobre a possibilidade de retroagir a Resolução do Consu aos servidores que
possuíam bolsa Proquali antes da alteração que se pretende e em relação ao prazo
prescricional, tendo em vista as restituições dos valores recebidos. Quanto à comissão
instituída pela Resolução 67.2017 Consu, para elaborar uma Política de Capacitação dos
Técnico-Administrativos em Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora, disse
que os representantes após deliberações realizadas, entenderam serem necessários que
os trabalhos fossem voltados para tratar três minutas de Resoluções, sendo uma sobre a
política de capacitação, outra para explicitar a política de afastamento e a terceira sobre
licença de capacitação. Ressaltou que estão sendo trabalhadas as três resoluções,
estando as mesmas com suas estruturas montadas, passando por ajustes. Asseverou
que a política de afastamento e a de licença de capacitação também implicam situação
de docentes, porém, a comissão foi instituída para tratar dos servidores Técnico-
Administrativos em Educação. Falou da discussão interna na comissão, se seria
necessário discutir o assunto pela Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD),
para não se criar resoluções díspares e embora sejam processos distintos, com
finalidades distintas, seria crucial certa unidade de procedimentos para afastamento e
licença para todos os servidores. Finalizou comunicando que a expectativa, é que
ambos os grupos concluam os trabalhos em agosto de 2019, para a discussão e
deliberação das proposições pelo Conselho. O Conselheiro Heronides Filho indagou se
foi realizado um convite a Comissão Interna de Supervisão  (CIS) para participar das
Comissões. O Secretário Geral confirmou que o convite foi realizado. O Conselheiro
Márcio Sá Fortes pediu a palavra e registrou que a Comissão para a Política de
Capacitação dos Técnico-Administrativos em Educação da Universidade Federal de
Juiz de Fora, tem na sua composição um representante da Comissão Interna de
Supervisão  (CIS), o servidor Wander Vynycyus José Maria, que contribuiu com
elaboração das propostas que estão sendo desenvolvidas. A Presidência retomou a fala
e sugeriu aos Conselheiros uma pausa de dez minutos que foi autorizada. Retomando a
pauta, a mesa iniciou os relatos, informando que, antes da viagem a Brasília, no dia 16
(dezesseis), participou de reunião na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG),
em Belo Horizonte, com outros reitores mineiros. O encontro foi convocado por
comissão composta por quatro ex-reitores de universidades federais. O referido grupo
foi indicado pelo presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia, com propósito de
realizar um diagnóstico da situação das instituições federais de ensino superior. A
comissão tinha o escopo de ouvir a opinião dos outros reitores, com a intenção de levar
algumas propostas para o presidente Câmara Federal, sendo presidida pelo Ex- reitor
da Universidade Federal Fluminense (UFF), Roberto Sales; a Ex-reitora da Universidade
Federal de Minas Gerais (UFMG), Ana Lúcia Gazzola UFMG; pelo Ex-reitor da
Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), Thompson Mariz e pela Ex-reitora
da Universidade Federal do Amazonas (UFAM), Ana Lúcia Silva Gomes. Mencionou
que a comissão fez referência a uma reunião realizada com o secretário da Secretaria de
Educação Superior (SESu) e que aguardariam a divulgação do plano para maiores
informações. Encerrada a reunião, os reitores se dirigiram para a reunião com o
Ministério da Educação (MEC) para a apresentação do plano do MEC para as
Universidades Públicas, “Programa Institutos e Universidades Empreendedoras e
Inovadoras (FUTURE-SE)”.  Disse que o convite foi realizado aos reitores das
Universidades Federais, aos reitores dos Institutos Federais de Ensino Superior e aos
pró-reitores de planejamento. A mesa destacou que os reitores foram recebidos de
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forma muito amistosa e pacífica por alunos e professores em uma pequena
manifestação da Associação Nacional dos Docentes de Ensino Superior (Andes) em
frente à sede do MEC. Relatou que o projeto foi apresentado aos presentes, pelo MEC,
através de arquivos em power point, sendo solicitado sigilo para as informações que
oportunamente seriam partilhadas com a imprensa, para conhecimento de todos. Os
princípios gerais da proposta foram apresentados, pelo Secretário da SESu, Arnaldo
Barbosa de Lima Junior e pelo Secretário da Secretaria de Educação Profissional e
Tecnológica (Setec), do MEC. Faltando alguns minutos para o final da exposição, o
Ministro da Educação, Abraham Weintraub, fez alguns últimos esclarecimentos sobre a
propositura. Registrou o momento de desconforto por apresentarem uma proposta
para o atual sistema que estava falido, contudo, que ações precisavam ser tomadas. O
Ministro comunicou que a proposta ficaria aberta para sugestões e opiniões, sendo um
sistema de adesão e quem não quisesse aderir, continuaria no atual sistema. No dia
seguinte foi realizada a apresentação para a imprensa, em uma entrevista, para explicar
o plano. A Presidência disse também, que após essa apresentação, apenas dois
documentos foram disponibilizados, sendo o documento de seis páginas que está
disponível na consulta pública que foi aberta, como também a proposta do projeto de
lei que seria enviada ao Congresso para votação. Feito esse relato, apresentou algumas
características da proposta, com algumas opiniões de ordem pessoal. Informou
entender que a proposta teria dois eixos fundamentais, sendo o primeiro, fontes
alternativas de financiamento para as Universidades, que seriam estimuladas,
fomentadas pelo Governo e teriam um modelo de organização financeira totalmente
diferenciada. Seriam gerenciados através de fundos de investimento por uma
Organização Social (OS). O segundo eixo, é que a gestão das Universidades passaria a
ter o “apoio” da Organização Social (OS). Na apresentação feita aos reitores disseram
que a OS cuidaria de algumas funções administrativas, como vigilância, limpeza e
energia. Porém, no documento enviado, a Organização Social (OS) recebe outras
incumbências, passando a ser gestora dos fundos de financiamento e a ser a
autorizadora de investimentos a serem feitos nas Universidades, bem como a
definidora das alocações de recursos. Representando assim, um profundo
esvaziamento do papel das reitorias das Universidades, uma vez que a OS seria a
efetiva gestora. Destacou que a esses eixos irão se somar a uma série de questões
questionáveis, citando a meta de uma OS para que os gastos com pessoal fiquem
dentro de limites prudenciais, expressão que consta na lei de responsabilidade fiscal.
Citou a fala do Secretário de Educação durante a apresentação, em que fez a
comparação do gasto das Universidades com pessoal, que representariam 85% (oitenta
e cinco por cento), com o valor gasto pelos Estados e municípios que estão em situação
de calamidade financeira e gastam 70% (setenta por cento) do seu orçamento e que por
esse motivo, as Universidades estariam em calamidade financeira. O Secretário
informou, também, que nas metas estabelecidas a OS teria que cumprir essa meta com
pessoal. O Senhor Presidente registrou que fez a resposta a essa comparação, dizendo
que avaliação não era correta, uma vez que a organização das Universidades é
absolutamente intensiva em pessoas, sendo constituída por professores e técnicos,
sendo o principal gasto em pessoas e que o percentual está alto, contra a vontade dos
administradores, uma vez que, nos últimos anos, ocorreu uma redução significativa de
custeio e capital. Seguindo o relato, falou que outros exemplos de problemas do projeto
seria a ênfase em pesquisas de caráter tecnológico que geram inovação, com
possibilidade de gestão de patentes e que desta forma gerem captação para as
empresas. No entanto, as Universidades já fazem isso, sendo mais que pesquisa, que
tem isso como uma de suas atuações e não a única em si. No documento essa passaria
a ser a essência das Universidades, configurando um esgotamento da extensão nas
instituições. Os programas de internacionalização, para o ensino de idiomas também
seriam substituídos pela contratação de cursos de línguas, com problemas assim em
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várias áreas. Insistiu nos dois pontos centrais do plano, que seriam o modelo de
financiamento e o modelo gestão. Após a apresentação um grupo de reitores foi para
Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior
(Andifes) para discutir a proposta, onde foram feitas algumas manifestações críticas.
Em sua fala colocada na ocasião, o Senhor Presidente mencionou que emenda
constitucional do teto de gastos está delimitando o tamanho do Estado e, por essa
razão, o Estado Brasileiro não está conseguindo expandir as políticas estatais da área
social. Ressaltou que a proposta seria mais uma forma de desincumbir o Estado de sua
obrigação, a exemplo da pretendida reforma da previdência e que o Governo não está
conseguindo cumprir o orçamento e como forma de tirar os gastos com as
Universidades, está buscando outras formas de financiamento. Entretanto, não é certo
que conseguirá garantir o financiamento atual e ainda trazer recursos adicionais, como
dito pelo Secretário de Educação na exposição do plano. Tratando-se de um modelo de
gestão financeira questionável que gerou uma discussão técnica quanto à viabilidade
de se constituir o fundo. Comentou que o orçamento de custeio e capital para as
Universidades Públicas para esse ano é de seis bilhões de reais e a previsão do projeto é
para um fundo de cento e dois bilhões de reais. Desse valor, cinquenta bilhões seriam
adquiridos da venda de imóveis públicos para serem transformados em fundos para as
Universidades. Trinta e seis bilhões viriam de fundo setoriais de infraestrutura que
seriam repassados para a pesquisa, função que, normalmente, cabe as agências
reguladoras. Embora o plano tenha sido apresentado como uma coisa moderna, sua
gestão se dará através de OS, através de um comitê gestor definida pelo Ministério da
Educação (MEC). Fez um parêntese para falar que o artigo 42 (quarenta e dois) do
projeto de lei institui o dia nacional do estudante empreendedor, um dia após o dia
nacional do trabalho. Retomou sua fala sobre a OS asseverando que a sua
administração caracteriza a total impossibilidade de a Universidade manter o seu
modelo atual de autonomia, na qual escolhe os seus dirigentes e, através de seu
Conselho Superior, define seus rumos e que a gestão da feita pela OS representa uma
redução drástica do papel das reitorias. Finalizando, colocou a referência usada pelo
Ministro da Educação, que citou a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares EBSERH
como modelo, apesar da alteração a lei da Ebserh no projeto, tirando a exclusividade de
atendimento ao SUS que não foi mencionada. Concluída a exposição, abriu a pauta
para discussões. Em seguida, os conselheiros fizeram análises acerca da proposta. O
Conselheiro Flávio Sereno se inscreveu falando da precarização dos servidores, da
substituição dos técnico-administrativos em educação e sobre o ataque à carreira e que
algumas propostas do projeto já existem, outras são vagas bem como é curto o prazo da
consulta lançada. Mencionou que não houve participação das Fundações de Apoio na
proposta e salientou que o papel dos Reitores será fundamental, não devendo ser
realizada a criação de um grupo de estudo, que a resposta deve ser rechaçada. Disse
não se tratar de uma proposta e sim uma armadilha de um Governo que é
declaradamente um inimigo de tudo o que a instituição pública de ensino representa. 
O Conselheiro Heronides Filho cumprimentou a mesa por sua fala, lembrando-se da
Emenda Constitucional 95/2016, que é quem está pautando todo esse processo de
tentativa de privatização das Universidades. Também lembrou quando da criação da
"Comissão Nacional para Reformulação da Educação Superior", para convocar a
comunidade ao debate e preparar as medidas administrativas e legais de reformas
necessárias, através do grupo interno no MEC - Grupo Executivo para a Reformulação
da Educação Superior - GERES - no ano de 1986 (mil novecentos e oitenta e seis). A
convocação da comunidade ao debate foi feita pelo Ministro Jorge Bornhausen e
também recusada pela categoria. Confidenciou que a proposta não defende a
democracia plena e que passados 35 anos o discurso continua o mesmo. O Conselheiro
Eduardo Condé se manifestou discorrendo que desde que teve contato com as
primeiras notícias sobre o assunto, observou que algumas Universidades fizeram fortes
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manifestações contra a propositura. Comentou que o comitê gestor será
regulamentado posteriormente, após a aprovação do projeto, concordando com a fala
co Conselheiro Flávio Sereno de que as pessoas estão em extinção nas instituições
federais. No projeto a OS, que ganhou uma dimensão nacional com o Governo do
Fernando Henrique Cardoso, aparentemente irá gerir Fundos Patrimoniais como
fontes de recursos adicionais, sem apresentar qualquer evidência da viabilidade
financeira de tais fundos. Destacou que essa questão do fundo patrimonial é
preocupante, quais serão os seus patrocinadores, citando que o projeto fala da venda
de imóveis públicos para sua constituição. Que a administração da OS se dará nos
moldes das aplicações do mercado financeiro e podem estar pensando em aplicações
multimercado (Fundo Soberano do Conhecimento), fundo de investimento a ser
administrado e gerido por instituição financeira, com aplicações em diferentes fundos
privados, o que aumentam os riscos. Desta forma, que o projeto representa a entrega da
gestão universitária à lógica do mercado financeiro, sendo a dimensão mais grave da
proposta. Sublinhou que fez uma leitura atenta da minuta, pontuando que, com a
adesão, as Universidades assinam um acordo de gestão firmado pela União e pela Ifes,
com uma organização social. Os contratos de gestão poderão ser celebrados com
organizações sociais já qualificadas pelo Ministério da Educação ou por outros
Ministérios, sem a necessidade de chamamento público e que nenhum profissional em
educação participou da proposta, criada essencialmente por economistas. O
Conselheiro Álvaro Quelhas cumprimentou novamente a todos e todas dizendo que a
ideia é a destruição do modelo de Universidade Pública e que a discussão da proposta
deve ser feita por toda comunidade acadêmica, sendo a consulta pública questionável.
Se existe pretensão de preservar o que já foi conquistado para as instituições de ensino
federais, no seu sentido público, de trabalhar pela sociedade, que devemos rejeitar o
projeto e participar de uma luta contra o que foi proposto, embora seja uma batalha
que será difícil. A mesa comunicou que encerraria as inscrições na fala da diretora de
Relações Internacionais, Bárbara Daibert, passando-lhe a palavra. A professora registrou
que as premissas contidas no projeto já fazem com que ele deva ser rejeitado, dizendo
se sentir na obrigação de falar do eixo três da proposta, que trata da
internacionalização, substituindo o Programa Idiomas Sem Fronteiras, ressaltando a
importância desse trabalho e sua preocupação com a proposta. Finalizou pontuando
que o texto apresenta um desconhecimento total do que está sendo feito nas
Universidades no que se refere à internacionalização. A Conselheira Mônica Oliveira
revelou que a discussão quanto à pesquisa não foi realizada no fórum nacional de pró-
reitores, que ocorrerá no dia trinta de julho. Destacou que na sua percepção a intenção
é acabar com a autonomia universitária, sendo totalmente desrespeitosas as formas
como foram pontuadas a internacionalização e a extensão. Uma desconsideração, em
face da ausência de articulação com as agências, como a Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), por exemplo, que não
participou da criação da proposta, nem mesmo a título de consulta. Ainda em relação à
pesquisa, falou do decreto da Ciência e Tecnologia, que saiu após quatro anos de
discussão, passando a ser trabalhado nas instituições e sendo totalmente
desconsiderado no projeto. Indicou que é inegável que a Universidade tem que
estabelecer relação com a indústria, salientando o Marco da Ciência e Tecnologia,
porém, isso compreende uma instância da Universidade, que tem que ser entendida
através de sua gestão acadêmica, de uma forma muito mais ampla. Das quarenta e nove
áreas de conhecimento que uma instituição possui, poucas tem identidade muito forte
com a indústria, trabalhando com pesquisas básicas, pesquisas aplicadas e não
produtos prontos. Devendo a Universidade deve ser pensada de uma forma muito
mais ampla para atender todas as áreas do conhecimento. Mencionou também as
minutas de resoluções sobre a Proposta de regulamentação da Política de Inovação da
Universidade Federal de Juiz de Fora já disponibilizadas para a Secretaria Geral. A
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Conselheira Ana Lívia Coimbra saudou a todos dizendo que antes de falar da questão
que a motiva, pelo dever de ofício, iria colocar uma questão que precede, sendo
fundante, uma premissa no documento que foi apresentado, sendo a questão central, a
mudança na lógica de gestão pública, que neste momento impacta as Universidades
Federais. Uma lógica de financeirização, de mercantilização da educação, que está
inclusive transformando o Ministério da Educação (MEC) em cotista de fundos de
investimentos, sendo isso gravíssimo, ao se entender a educação enquanto o direito
das pessoas de se formarem e se capacitarem para o “mercado de trabalho”, sendo as
Universidades os vetores de transformação social dos territórios onde elas se inserem.
Ressaltou que a proposta foi elaborada por economistas, com desconhecimento do que
seja a extensão nas Universidades, visto que, no projeto de lei, a extensão é colocada
como atividade cultural, reduzida a um processo de espetacularização, visando lucro.
Por fim, sugeriu que um estudo detalhado da propositura deve ser realizado por todas
as instituições envolvidas. A Conselheira Marina Castro disse que o projeto é assustador
e perverso, sendo difícil para aqueles que militam para além do espaço da docência não
se chatearem com as notícias, sendo clara a lógica de empresariamento das
Universidades. Ressaltou que a proposta mostra um total descompromisso com a
Universidade Pública, destacando três elementos na proposição apresentada. A
compatibilização do ensino superior com a lógica de financeirização da economia; o
lugar das descobertas científicas como algo que não tenha uma contribuição direta
para o benefício da sociedade e sim para a obtenção do lucro e de mercado e no campo
da formação profissional, com a construção de mecanismos ideológicos direcionados
para a formação de profissionais submetidos claramente a lógica do mercado, como
colocado através do “aluno empreendedor”, com forte elemento conservador. Citou o
embate à política de cotas e a desqualificação docente, sendo também colocado como
empreendedor. Colocou que cabe a seguinte pergunta: “Como iremos nos posicionar
frente a esse processo?” Ressaltou ser necessário um cuidado com o debate, revelando
que para a Faculdade de Serviço Social, princípio é inegociável e será sempre.
Sublinhou que a unidade não se incomoda de ser tachada de intransigente, devendo o
projeto ser rejeitado, para aí sim, estarmos fazendo a defesa da Universidade Pública,
da sua autonomia, da gratuidade em todas as suas modalidades, seja na graduação ou
pós-graduação, da formação de profissionais que cultivem uma razão crítica e façam
contribuições para a sociedade com valores universais. Uma defesa de uma
Universidade que responda um compromisso com a sociedade brasileira e não ao
mercado privado. A Conselheira Marina Barbosa falou que estamos diante de uma
situação que corresponde à configuração de outra instituição, sem autonomia, sem
caráter público, sendo importante ser feito um debate do assunto. Para essa nova
configuração é preciso destruir tudo o que existe, sendo para a entidade alguns
elementos muito caros, uma vez que, na esteira de uma configuração do estado, haverá
controle externo, gerência terceirizada e recurso caracterizado de outra forma.
Ressaltou que essa proposta que a Secretaria de Educação Superior (SESu) do
Ministério da Educação vem trabalhando nos últimos meses faz parte de um projeto
estratégico para reestruturar o ensino superior e as Universidades Públicas. Relatou
que as entidades se reuniram com a Associação Nacional dos Dirigentes das
Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes), que não tem uma posição clara,
sendo que a reação deverá se dar no âmbito das instituições, das entidades de classe e
no movimento estudantil. Ao termos uma posição clara, será necessário elaborar um
documento para a desconstrução da proposição e apresentação das atividades já
realizadas pelas Universidades. Informou sobre a mobilização para o terceiro Dia
Nacional em Defesa da Educação que acontecerá no dia treze de agosto e sobre a
marcha pela educação em Brasília, ocorrida no dia doze de julho desse mês, da qual
participou. Tendo completado o prazo regimental de três horas, o Senhor Presidente
tomou a palavra solicitando ao Conselho autorização para a prorrogação da sessão por

GERAL 02: Ata de Reunião 19 de julho de 2019 (0186453)         SEI 23071.919178/2020-58 / pg. 9



mais uma hora, que foi consentida. A Conselheira Maria Ângela Costa cumprimentou a
todos manifestando seu contentamento com as falas que a antecederam, dizendo ficar
esperançosa. Ponderou sobre o ataque do atual Governo a Política de Cotas e lembrou
quando o Conselho Superior deliberou e decidiu pela adesão à Empresa Brasileira de
Serviços Hospitalares (Ebserh), após consulta pública sobre a adesão ou não da
instituição, realizada no Hospital Universitário. Que o desmonte da Universidade vem
sendo debatido há muito tempo, sendo preciso ser feita a sua defesa. A Conselheira
Luciana Gaspar cumprimentou os presentes, indicando que gostaria de acrescentar ao
debate algumas questões que nos são próprias, sendo a primeira delas o papel das
organizações sociais, tomando a sua legislação, de quinze de maio de mil novecentos e
noventa e oito, que vieram no contexto das privatizações, para permitirem a
privatização de diversas atividades, inclusive as de ensino, paralelamente com a criação
das Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público ou (OSCIP’s). Estas para as
organizações sérias do terceiro setor teriam mecanismos mais rigorosos para receberem
fomentos públicos, através de um regime diferenciado. Em dois mil e quatorze a
legislação ficou ainda mais exigente para as Organizações da Sociedade Civil, exigindo a
necessidade de chamamento público. Paralelamente atuam as organizações sociais,
com nomes parecidos dados estrategicamente as entidades. É realizado um contrato
de gestão com o estabelecimento de metas, sendo o fomento disponibilizado com o
cumprimento do que foi pactuado. Isso dá uma ideia do que seria a gestão por
organização social. Abordou também que mais uma vez o Governo faz uso do instituto
da consulta pública de uma forma, no modelo e momento em que é feita, durante as
férias dos estudantes, por exemplo, que comprova que os institutos da democracia
participativa fazem parte do discurso de legitimação do Governo, mas não promovem
efetivamente a participação. Pesquisas empíricas de sua unidade comprovam o uso
autoritário dos institutos que são democráticos, mas usados de forma que restringem a
participação democrática. Sugeriu a ampla divulgação da consulta para a comunidade
acadêmica e da necessidade de uma mobilização da nossa instituição. Destaca que o
programa não deixa escolha às entidades envolvidas, uma vez que se não aderirem, não
receberam recursos, questionando sobre o destino dos servidores das instituições que
assinarem o contrato de adesão, uma vez que, na hipótese de deixarem de existir, seus
servidores passariam a atuar no regime jurídico de direito privado. A mesa respondeu a
indagação, dizendo que não foi repassada nenhuma informação nesse sentido. O
Secretário Geral, Rodrigo de Souza Filho, saudou a todos pediu para fazer o uso da
palavra para destacar o que no seu entendimento é o sentido geral da proposta,
explicitando algumas questões, reportando-se ao panorama sintético apresentado pela
Conselheira Marina Barbosa, de todo o fundamento dentro da economia política do
nosso capitalismo contemporâneo, hegemonizado para mundo das finanças, de que
para isso avançar necessariamente teria que se fazer uma reconfiguração do Estado.
Essa proposta vem nesse sentido de reconfiguração do papel do Estado na sociedade, e
muito fortemente com a redução dessa presença do Estado na área social, sendo esse o
sentido geral. O segundo ponto é o fortalecimento da mercantilização do ensino
superior através das organizações sociais, muito bem detalhado pela Conselheira
Luciana Gaspar. O terceiro aspecto seria a perda da autonomia universitária, com a
subordinação da Universidade a um governo de plantão. Como expressões concretas
desse direcionamento, citou que o projeto de lei propõe a alteração de dezessete leis,
dentre elas duas leis sobre a inovação e a própria lei das organizações sociais, para
permitir a remuneração inclusive dos conselheiros. Modificação na legislação da
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) para admitir que realize
contratação e amplie a privatização no campo da saúde. Muda cinco leis ligadas à
tributação e a carreira dos servidores do magistério superior. Outro ponto é a asfixia
orçamentária uma vez que a matriz de orçamento das Universidades não será alterada.
E por fim, a desfiguração do modelo de gestão, indicando a perda da autonomia
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universitária, para as instituições que fizerem a adesão, que passarão a utilizar as
organizações sociais para as ações de gestão e se adaptar a essa legislação e a um
sistema do MEC de governança que ainda será apresentado. Finalizou consignando que
a publicização que esse Conselho deve fazer é a reafirmação de alguns princípios que
tem sido ressaltados constantemente ao longo dessa gestão, como a importância do
papel do Estado na área social, o caráter público, gratuito e laico das Universidades, a
necessidade do financiamento estatal e a autonomia universitária. Por fim, enfatizou
que qualquer projeto de lei que não vá ao encontro a essas premissas deve ser
repudiado por esse Conselho. O Conselheiro Eduardo Condé pediu a palavra para fazer
algumas considerações finais ao texto e concordar com a necessidade de ampla
divulgação da propositora e sua discussão pela comunidade acadêmica. O Conselheiro
Marcos Freitas também solicitou a fala para colocar que o projeto representa a extinção
das Universidades públicas, reafirmando o apelo do debate da proposta por toda a
instituição. O Conselheiro Flávio Sereno perguntou sobre o prazo para a adesão por
parte das instituições, após a aprovação do projeto de lei. A presidência esclareceu que
a proposta prevê o prazo de cento e oitenta dias após a aprovação para a adesão das
Universidades. Disse também sobre a cobrança por parte dos órgãos de imprensa local
quanto a uma manifestação da UFJF. Em seguida, após as análises acerca da proposta
apresentadas pelos inscritos, os conselheiros Álvaro Quelhas, Flávio Sereno, Marina
Barbosa e Pâmela Julião, Luciana Gaspar, Marise Mendes, Heronides Filho e Marcos
Freitas fizeram explanações e contribuições quanto ao pronunciamento da instituição.
Após as abordagens, a mesa realizou algumas últimas ponderações e o Conselho
acordou quanto à publicação de uma nota do Conselho Superior sobre a temática
(segue em anexo à ata a nota publicada).  Finalizado o prazo regimental, o Conselheiro
Flávio Sereno perguntou sobre dois assuntos prementes, quanto a extinção das funções
gratificadas e a preocupação do encaminhamento quanto a obrigatoriedade dos
servidores tirarem férias no mesmo ano da sua concessão, com impossibilidade de
acúmulo para o ano seguinte, que foram esclarecidas pela Presidência. Não havendo
mais comunicados, o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e todas,
desejando uma boa tarde e encerrando a sessão. 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, 19 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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Documento assinado eletronicamente por Marcus Vinicius David, Reitor, em
30/10/2020, às 10:35, 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 Thiago Cesar Nascimento,
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Conselheiro(a), em 30/10/2020, às 10:40, 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 Igor Coelho Oliveira, Conselheiro(a), em
30/10/2020, às 10:41, 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 Eliete do Carmo Garcia Verbena e Faria,
Conselheiro(a), em 30/10/2020, às 10:41, 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 Marcelo Carmo Rodrigues,
Conselheiro(a), em 30/10/2020, às 11:13, 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 Alvaro de Azeredo Quelhas,
Conselheiro(a), em 30/10/2020, às 11:17, 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 Cristina Vasconcellos Furtado,
Conselheiro(a), em 30/10/2020, às 11:21, 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 Jennifer Granja Peixoto, Conselheiro(a),
em 30/10/2020, às 11:30, 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 Martins Borges, Diretor (a), em
30/10/2020, às 11:33, 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 Souza Freitas, Conselheiro(a), em
30/10/2020, às 11:48, 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 Ana Lívia de Souza Coimbra,
Conselheiro(a), em 30/10/2020, às 11:52, 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 Marcelo Silva Silverio, Conselheiro(a), em
30/10/2020, às 12:34, 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 Denis Alves Perdigao, Conselheiro(a), em
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.
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Documento assinado eletronicamente por Lara Polisseni Rocha, Usuário Externo,
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 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.

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 13:43, 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),
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em 11/11/2020, às 18:04, 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 18:25, 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 15:41, 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 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.

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 0186453 e o código CRC 7AF10F89.

Referência: Processo nº 23071.919178/2020-58 SEI nº 0186453

GERAL 02: Ata de Reunião 19 de julho de 2019 (0186453)         SEI 23071.919178/2020-58 / pg. 15

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm

	GERAL 02: Ata de Reunião 19 de julho de 2019 (0186453)

