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22 DE JULHO DE 2019 CAMPUS E COMUNIDADE

Nota do Conselho Superior

O Conselho Superior (Consu) da Universidade Federal de Juiz de Fora
(UFJF) realizou nesta-sexta-feira, 19, a primeira discussão acerca do
“Future-se”. O programa foi apresentado, pelo Ministério da Educação
(MEC), em reunião realizada no dia 16, em Brasília, com reitores de todo o
país.

De acordo com o MEC, o “Future-se” seria a alternativa de �nanciamento
de institutos e universidades federais, tendo como alicerce dois eixos
principais: a captação de recursos privados e a formulação de parcerias
com organizações sociais (OS).

O Conselho Superior rati�ca, para o fortalecimento de uma sociedade
democrática, os princípios que expressam a necessidade da intervenção
do Estado na área social; o caráter público, gratuito e laico da universidade;
o �nanciamento público-estatal das universidades, a gestão pública-
democrática e a autonomia universitária.

Em uma primeira avaliação, foi possível identi�car elementos que
comprometem os princípios defendidos pelo Conselho Superior.

Neste sentido, é fundamental aprofundar a análise da proposta do governo,
em seus aspectos políticos, técnicos e jurídicos, envolvendo a comunidade
acadêmica e toda a sociedade neste debate.

Por �m, o Consu se posiciona assertivamente na defesa de uma
universidade pública, democrática, gratuita e de qualidade.

Portal UFJF Estudante Servidor Estude na UFJF Concursos Governador Valadares

BRASIL



Anexo  (0186481)         SEI 23071.919178/2020-58 / pg. 1

https://www2.ufjf.br/noticias/category/campus-comunidade/
http://www2.ufjf.br/ufjf
http://www2.ufjf.br/estudante
http://www2.ufjf.br/servidor
http://www2.ufjf.br/ufjf/estudenaufjf
http://www.ufjf.br/concurso
http://www2.ufjf.br/gv/
https://gov.br/
https://www2.ufjf.br/noticias


26/10/2020 Nota do Conselho Superior - Notícias UFJF

https://www2.ufjf.br/noticias/2019/07/22/nota-do-conselho-superior-3/ 2/3

 facebook

 twitter

email

 WhatsApp

   

Pesquisar em Notícias

Notícias mais lidas

Abertas as inscrições para o Pism 2021 13 de outubro de 2020

Pism 2021 oferece 2.303 vagas em 76 cursos 7 de outubro de 2020

Pism 2021: como pedir a isenção da taxa de inscrição? 19 de outubro de 2020

Notícias relacionadas

Universidades têm programação conjunta para celebrar Semana do Servidor
23 de outubro de 2020

Abertas as inscrições para mestrado e doutorado em Letras
23 de outubro de 2020

Colégio João XXIII oferece 75 vagas para 1º ano do Ensino Fundamental
23 de outubro de 2020

Inscrições para Prêmio Janelas Abertas terminam nesta segunda
23 de outubro de 2020

Encontro internacional aborda direitos das pessoas com de�ciência
23 de outubro de 2020



Anexo  (0186481)         SEI 23071.919178/2020-58 / pg. 2

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www2.ufjf.br/noticias/2019/07/22/nota-do-conselho-superior-3/
http://twitter.com/home?status=Nota%20do%20Conselho%20Superior%20https://www2.ufjf.br/noticias/2019/07/22/nota-do-conselho-superior-3/
mailto:?subject=Nota%20do%20Conselho%20Superior&body=%20https://www2.ufjf.br/noticias/2019/07/22/nota-do-conselho-superior-3/
whatsapp://send?text=Nota do Conselho Superior https://www2.ufjf.br/noticias/2019/07/22/nota-do-conselho-superior-3/
http://facebook.com/ufjfoficial
http://twitter.com/UFJF_
http://instagram.com/ufjf
https://www.flickr.com/photos/ufjf/
https://www2.ufjf.br/noticias/2020/10/13/abertas-as-inscricoes-para-o-pism-2021/
https://www2.ufjf.br/noticias/2020/10/07/pism-2021-oferece-2-303-vagas-em-76-cursos/
https://www2.ufjf.br/noticias/2020/10/19/pism-2021-como-pedir-a-isencao-da-taxa-de-inscricao/
https://www2.ufjf.br/noticias/2020/10/23/universidades-tem-programacao-conjunta-para-celebrar-semana-do-servidor/
https://www2.ufjf.br/noticias/2020/10/23/abertas-as-inscricoes-para-mestrado-e-doutorado-em-letras/
https://www2.ufjf.br/noticias/2020/10/23/colegio-joao-xxiii-oferece-75-vagas-para-1o-ano-do-ensino-fundamental/
https://www2.ufjf.br/noticias/2020/10/23/72257/
https://www2.ufjf.br/noticias/2020/10/23/encontro-internacional-aborda-direitos-das-pessoas-com-deficiencia/


26/10/2020 Nota do Conselho Superior - Notícias UFJF

https://www2.ufjf.br/noticias/2019/07/22/nota-do-conselho-superior-3/ 3/3

Revista A3 Editorias
Campus e Comunidade

Concursos e Ingresso

Cultura e Arte

Ensino e Oportunidades

Esporte e Lazer

Pesquisa e Inovação

Sala de Imprensa
Imagens

Identidade visual

Pesquisadores

Sobre a UFJF

UFJF na Mídia

Agenda

© Universidade Federal de Juiz de Fora 2020

Anexo  (0186481)         SEI 23071.919178/2020-58 / pg. 3

http://www.ufjf.br/revistaa3
https://www2.ufjf.br/noticias/category/campus-comunidade/
https://www2.ufjf.br/noticias/category/concursos-ingresso/
https://www2.ufjf.br/noticias/category/cultura-arte/
https://www2.ufjf.br/noticias/category/ensino-oportunidades/
https://www2.ufjf.br/noticias/category/esporte-lazer/
https://www2.ufjf.br/noticias/category/pesquisa-inovacao/
https://www2.ufjf.br/noticias/imprensa/
https://www2.ufjf.br/noticias/imprensa/imagens/
https://www2.ufjf.br/noticias/imprensa/identidade-visual/
https://www2.ufjf.br/noticias/imprensa/pesquisadores/
https://www2.ufjf.br/noticias/imprensa/sobre-a-ufjf/
https://www2.ufjf.br/noticias/ufjf-na-midia/
http://www2.ufjf.br/noticias/eventos/

	Anexo  (0186481)

