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Histórico da proposição do Consórcio 
 
 No início deste ano, sete dos doze reitores de universidades federais, cuja sede 
encontra-se no eixo sul-sudeste de Minas Gerais, dentre os quais eu me incluo, 
conversamos sobre a possibilidade de ampliarmos, tendo em vista nossa proximidade 
geográfica, as relações institucionais, visando ao fortalecimento individual de cada 
instituição, de suas atividades acadêmicas e científicas e ao crescimento profissional dos 
membros de suas comunidades universitárias. Essas sete instituições, UFJF, UFLA, 
UFOP, UFSJ, UFV, UNIFEI e UNIFAL-MG,  encontram-se regularmente no Fórum 
Mineiro de Instituições Públicas de Ensino Superior de Minas Gerais, do qual ainda 
participam outras quatro universidades federais, o Cefet-MG, a UEMG e a Unimontes 
(essas públicas mineiras). 
 Decidimos levar essa ideia ao Ministro da Educação, Fernando Haddad, em 
reunião que aconteceu no dia 19/7, noticiada amplamente pela imprensa brasileira. 
Desta reunião, participaram ainda o Secretário Executivo do MEC, Henrique Paim, a 
Secretária da SESu, Maria Paula Dallari Bucci, e o Presidente da Capes, Jorge 
Guimarães. Ministro Fernando Haddad ficou entusiasmado com a ideia e pediu-nos que 
formalizasse uma proposta. No dia 23/7, a UFSJ deu a primeira notícia sobre o assunto. 
 Em 3 de agosto, ocorreu, efetivamente, a primeira reunião dos sete reitores, no 
escritório da UFV, em Belo Horizonte, com o objetivo de se construir um documento 
que formalizasse a proposta para o MEC. Naquela oportunidade, pensávamos em um 
Consórcio, nos moldes dos consórcios intermunicipais entre prefeituras. Neste caso, 
cada prefeitura detém sua autonomia administrativa e compartilha recursos com as 
demais prefeituras consorciadas, buscando promover o desenvolvimento regional, 
fortalecendo-se mutuamente e evitando-se a concentração de recursos, de atividades fins 
e meios em um município só. Descobrimos, posteriormente, que essa figura do 
Consórcio só é permitida pela Lei a entes da federação (Estados, Municípios e Distrito 
Federal). Assim mesmo, estamos procurando, juntamente com o MEC, encontrar 
solução jurídica para a questão. 
 Para nossa surpresa, pudemos constatar o forte apelo que a matéria tinha para 
toda a imprensa, que lotou as instalações do escritório da UFV. Já, então, tínhamos 
conhecimento de matérias que destacaram a criação de uma mega-universidade, ou de 
uma superuniversidade, nomenclaturas que nunca usamos em nenhuma de nossas 
manifestações. Aliás, a bem da verdade, superuniversidade e superreitor são termos que 
todos os reitores, invariavelmente, não cogitam e nem mesmo aceitam discutir. 
 No mesmo dia 3 de agosto, decidimos assinar, na presença do Presidente Lula e 
do Ministro Fernando Haddad, que estariam no Campus Centro-oeste Dona Lindu, em 
Divinópolis, para inauguração de suas instalações no dia 10 de agosto, um protocolo de 
intenção, documento este que as normas da UFSJ conferem ao reitor competência para 
fazê-lo sem consulta prévia à comunidade universitária. Por este documento, os reitores 
comprometiam-se a apresentar, até o dia 15 de outubro, documento preliminar, base 
para discussão sobre o assunto junto às comunidades acadêmicas de cada IFES, nos 
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conselhos superiores de cada uma delas e ao MEC. A previsão é de que um documento 
definitivo possa ser produzido até o final do mês de dezembro. O mesmo protocolo 
determinava, também, que a adesão da universidade ao consórcio aconteceria por 
decisão de seu conselho máximo superior. Assim, entendo, particularmente, que o 
documento ora apresentado é preliminar, somente uma base para as discussões internas 
e não cria nenhum compromisso para a UFSJ. 
 Nesse mesmo dia, decidimos batizar provisoriamente o objeto de Consórcio das 
Universidades Federais do Sul-sudeste de Minas Gerais. 
 Na primeira reunião do Conselho Universitário, após o recesso das férias de 
julho, no dia 16 de agosto, o reitor distribuiu o protocolo de intenção, assinado pelas 
sete universidades, a todos os conselheiros e conselheiras. 
 De lá para cá, os reitores das sete universidades promoveram quatro reuniões 
(uma em Lavras, outra em São João del-Rei, em Ouro Preto; e a última, agora nos dias 
24 e 25 de setembro, em Juiz de Fora). Na reunião de Lavras, decidimos que o reitor 
Luiz Cláudio Costa, da UFV, assumiria interinamente as coordenações dos trabalhos e 
que cada um dos outros reitores uma destas seis áreas: ensino de graduação, extensão e 
cultura, pós-graduação, planejamento e gestão; e pesquisa e inovação. A partir da 
reunião de São João del-Rei, incluímos nossos pró-reitores e assessores no debate, para 
que pudessem indicar ações possíveis de serem desenvolvidas imediatamente e a prazo 
no âmbito do consórcio. Essas indicações de possibilidades iriam compor o documento 
preliminar a ser apreciado pelas comunidades acadêmicas e pelos conselhos superiores 
das IFES. Na ocasião desta reunião, por minha solicitação aos demais reitores, foram 
recebidos conselheiros e conselheiras do CONSU, CONEP e CONDI da UFSJ para o 
encaminhamento de questões e manifestações sobre o consórcio. 
 As universidades federais gaúchas e as do nordeste decidiram apresentar ao 
Ministro Fernando Haddad interesse de formarem-se consórcio à semelhança do nosso. 
 Estes são os fatos! 
 
Posição da reitoria 
 
 O Reitor representa legitimamente a Universidade, eleito por sua comunidade, 
fala em nome dela. Não me parece uma carta branca. Usando de prerrogativa legitimada 
pela comunidade universitária nas eleições, não se pode desprezar o papel de indutor do 
reitor e sua equipe. Também deve-se respeitar e incentivar a capacidade criativa da 
comunidade universitária, que legitimamente propõe a todo momento seus projetos e 
desenvolve iniciativas. É desta conjunção dialética de esforços que a universidade 
constrói-se, modela-se e remodela-se permanentemente. Portanto, compreendo como 
legítima minha participação nas discussões e na assinatura do protocolo de intenção 
para a criação do consórcio. Isso não fere nenhum princípio! 
 Vejamos alguns exemplos de indução da Reitoria que tenha sido exitosa: a partir 
de discussão das universidades federais menores no Fórum das instituições mineiras, 
conseguimos aproximar grupos de pesquisa do Cefet-MG aos nossos e, com isso, 
criamos dois mestrados em associação ampla com essa instituição (o mestrado de 
engenharia da energia e o mestrado de engenharia elétrica). Também no campo da pós-
graduação, estimulamos vários grupos a formarem-se ou a escreverem e apresentarem 
suas propostas de mestrado e doutorado. Os campi fora de sede e os cursos criados no 
âmbito do Programa ReUni (Restruturação e Expansão das Instituições Federais de 
Ensino Superior) foram também resultado da ação indutora da Reitoria.  



 Aceitar os termos do consórcio e concordar com a adesão da UFSJ a ele sem 
discuti-lo com os segmentos e o Conselho Universitário da UFSJ, já é bem outra coisa, 
com a qual não pactuo nem agora e em nenhum outro momento.  
  A UFSJ já estabeleceu outros convênios com instituições públicas e privadas, a 
partir de propostas formuladas por integrantes da comunidade universitária e pela 
Reitoria, e até o momento não tivemos nenhum problema. Ao contrário, entendemos 
todos que a UFSJ sempre tem ganhado com essas parcerias. No início do meu primeiro 
reitorado, aprovamos no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão o Consórcio Pró-
formar, que estabelecia parceria entre seis universidades públicas, das quais três federais 
mineiras (a UFOP, a âncora do consórcio, a UFSJ e a UFLA) e três outras públicas de 
outros estados (UFMT, UFES e UNEMAT, esta é estadual). O objeto deste consórcio 
era o oferecimento do curso de educação a distância de formação de professores 
(pedagogia) para educação infantil. Três professores do Departamento de Ciências da 
Educação representaram a UFSJ neste consórcio. Aprendemos muitíssimo com o Pró-
formar até criarmos nosso próprio Núcleo de Educação a Distância, que compreende 
hoje mais de 100 professores, um sem número de tutores presenciais e a distância, mais 
de 3000 alunos, quatro cursos de especialização, dois de aperfeiçoamento e três cursos 
de graduação, todos próprios. A UFSJ cresceu e consolidou-se como uma instituição de 
reconhecido respeito, seriedade e qualidade na educação a distância. 
 Um dos propósitos do consórcio é a superação dos mecanismos, muitas vezes 
morosos e burocráticos, que envolve a celebração de um convênio. Muitos professores 
dedicação exclusiva reclamam das exigências que nossas normas determinam para, por 
exemplo, a participação em projetos interinstitucionais de ensino, pesquisa e extensão. 
Não podemos reduzir as exigências, porque os próprios órgãos de controle (como a 
CGU e o TCU) vêm nos obrigando a adotar procedimentos cada vez mais. Estamos 
perdendo, com isto, nossa capacidade de movimentar e de circular, o diálogo com 
grupos acadêmicos e científicos de outras instituições, possibilidades extremamente 
importantes para o crescimento institucional. Há casos em que a demora na tramitação e 
a documentação exigida é tão grande que o professor desiste da parceria com outra 
universidade. Em outros, o convênio mofa, sem solução de continuidade, nas gavetas 
das universidades por anos. E, muitas vezes, nessas situações, predomina o desinteresse 
mesmo da autoridade pelo projeto. 
 Se o propósito do consórcio é o estreitamento das relações institucionais das sete 
universidades, certamente, isso vai gerar um número imprevisível de projetos que vão 
agravar e aprofundar as filas dos gabinetes e dos conselhos para sua aprovação. 
Podemos resolver essa questão no plano do consórcio em que, pelo menos entre essas 
sete universidades, estaremos criando uma zona livre de circulação.   

Na mobilidade estudantil, nossos convênios criam situações embaraçosas para 
nossos estudantes. Muitas vezes, o estudante ao retornar de um programa de mobilidade 
estudantil quase que recebe um “castigo”. Em algumas situações, ficará retido na 
instituição para repor as disciplinas que deixou de frequentar no período que esteve 
autorizado a afastar-se. Esta experiência poderia contar para a integralização da carga 
horária de seu curso, sem nenhuma dificuldade e sem qualquer acréscimo de tempo. 
Alguns poderiam perguntar: não basta modificarmos a norma sobre mobilidade 
estudantil? O que se pode fazer é mais que mobilidade. É ampliar as possibilidades de 
itinerário formativo dos estudantes, de modo que possa fazer aqui na UFSJ ou em 
qualquer das outras universidades federais consorciadas as disciplinas que lhe convier. 
Além disto, as transferências entre cursos poderiam ser consideradas como um 
procedimento interno, com preferência às transferências externas. 



Para os técnicos administrativos, já surgem, nas discussões, propostas de oferta 
de cursos de formação que vem ao encontro de demandas desse segmento. 

Entre os professores de algumas áreas emergentes ou em processo de 
consolidação, a possibilidade de existência do consórcio já representa, de fato, 
possibilidades de novos programas de mestrado e doutorado em associação. É o caso 
dos grupos de engenharia elétrica, engenharia mecânica e filosofia da UFSJ e de 
algumas das universidades federais consorciadas que passaram a tratar de suas 
perspectivas. 

Porém, nada absolutamente disto acontecerá sem a decisão da UFSJ e das 
demais universidades federais. Sobre isto, é preciso ressaltar que os conselhos 
superiores das sete universidades federais do Consórcio continuarão sendo superiores e 
por eles passarão todas as decisões que os reitores anunciarão nas reuniões do comitê 
gestor do Consórcio - proposta minha. Inicialmente, o nome dessa reunião de reitores do 
consórcio foi batizada por Conselho de Reitores, mas acho que a denominação 
“conselho” é normalmente utilizada para designar reuniões de caráter consultivo ou 
deliberativo, que não é o caso dos reitores no Consórcio. Daí, a proposição de que a 
reunião de reitores do Consórcio seja intitulada Comitê Gestor, que compreende reunião 
de pessoas escolhidas para o exame de determinadas questões.  

Como falava, a posição de uma universidade em relação a um determinado 
projeto ou ação promovida pelo Consórcio é anunciada pelo seu reitor, depois de 
deliberar o assunto em seus conselhos superiores. O comitê gestor do Consórcio não 
será jamais deliberativo e, por esta razão, não poderá reformar decisões tomadas pelos 
conselhos superiores das universidades federais consorciadas. Se os conselhos 
superiores recomendarem que o reitor manifeste posição de não participação da 
universidade federal em um determinado projeto ou ação, sua universidade não 
participará do projeto, mas não impedirá que outras universidades que desejarem 
participar possam fazê-lo. 

Não admitimos nessa estrutura o superreitor, porque não admitimos uma 
superuniversidade. Na estrutura, previmos um coordenador cuja função será ocupada 
por um ano, pelo reitor de cada universidade federal consorciada, de modo que, em sete 
anos, todas as universidades federais terão passado pela coordenação do Consórcio. 
Neste mister, temos preferido defender que a coordenação é da universidade federal, 
necessariamente ocupada pelo reitor em exercício. Enquanto um dos reitores assume a 
coordenação, os demais assumirão as coordenações de área de ensino de graduação, 
extensão e cultura, pós-graduação, planejamento e gestão; e pesquisa e inovação. 

Acho que esta estrutura asseguraria a autonomia de cada universidade federal 
consorciada. Aliás, o conceito de autonomia universitária está assegurado na 
Constituição Federal e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Infelizmente, o que 
vemos é que este conceito foi limitado por decretos e portarias. Com o governo do 
Presidente Lula, recuperamos parte do que as universidades federais haviam perdido 
nesses 22 anos de Constituição Federal; falta derrubar outros “entulhos” normativos que 
dificultam a ação da universidade federal. Daí, que venho defendendo que fique 
muitíssimo claro nos documentos oficiais do Consórcio que dois princípios precisam ser 
preservados: 

1º - a participação da universidade federal em projetos e ações propostos pelo 
Consórcio será decidida exclusivamente pelos conselhos superiores de cada instituição; 
e 

2º - a universidade federal continuará a deter sua prerrogativa de propor e 
realizar projetos e ações independente do Consórcio. 



Sobre o primeiro princípio, tomemos sua aplicação ao processo de adesão de 
nossa universidade ao Consórcio. A UFSJ aderirá, se o Conselho Universitário aprovar. 
A adesão ocorrerá após o debate e decisão do Conselho Superior. Se o Conselho 
Universitário decidir pela adesão, a universidade continuará tendo a possibilidade de 
deixar o Consórcio quando desejar, sem nenhum problema. 

Sobre o segundo, a vida autônoma da universidade federal continua. Nenhum 
curso será fechado. Qualquer proposta que não passe pela conjunção de esforços do 
consórcio continuará a ser normalmente estimulada. Por outro lado, ressalto mais uma 
vez: a UFSJ não será obrigada a abrir curso que não queira.    

 


