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MEMO-CIRCULAR Nº 001/2011/UFSJ/REITORIA  

 

São João del-Rei, 01 de junho de 2011. 

 
 

Senhoras conselheiras e senhores conselheiros do Conselho Universitário, 

 
 
1.  Anexos, venho, muito respeitosamente, encaminhar três documentos do 
Consórcio das Universidades Federais do Sul e Sudeste de Minas Gerais: 
 

a) Plano de Desenvolvimento Institucional do Consórcio (PDIC); 
b) Termo de Convênio entre as Universidades do Consórcio; e 
c) Composição dos Grupos de Trabalho. 

  

2. Como propus ao Conselho Universitário (CONSU), estou retomando os 
debates junto à comunidade universitária. Além do debate realizado no final de 
novembro de 2010 no Campus Dom Bosco, que contou com a participação dos 
três segmentos da UFSJ, apresentarei e discutirei o tema com os campi fora de 
sede. Além destes, promoverei mais um debate na sede. É este o calendário 
proposto para o debate: 

 

a) Campus Sete Lagoas – dia 15 de junho; 

b) Campus Centro-oeste Dona Lindu – dia 21 de junho; 

c) Campus Alto Paraopeba – dia 28 de junho; 

d) Sede – dia 9 de agosto; 

e) Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e Conselho Diretor – dia 10 
de agosto; e 

f) Conselho Universitário – dia 22 de agosto. 

 

3. Entendo, também, que os três segmentos da UFSJ deverão organizar suas 
próprias pautas e produzir seus próprios encontros para discutir e aprofundar o 
tema. A Reitoria apoia e incentiva essas iniciativas.  

 

4.  Gostaria de reiterar alguns pontos fundamentais na proposta: 

 

a) Trata-se de convênio entre as sete universidades federais.  
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b) A adesão é voluntária e a universidade que desejar deixar o consórcio 
pode fazê-lo por um gesto simples de denúncia do convênio. 

c) A autonomia da universidade está completamente preservada. 

d) A adesão e a saída da universidade deverão ser aprovadas pelo 
Conselho Universitário. 

e) A universidade consorciada não está obrigada a participar das ações 
promovidas no âmbito do Consórcio, ou seja, participa daquela ou 
daquelas que tiver interesse ou aceitar. 

f) Para a realização de ações do Consórcio, as Universidades 
consorciadas contarão com recurso orçamentário novo, com apoio do 
MEC.  

 

 
 

Atenciosamente, 
 
 
 

Prof. Helvécio Luiz Reis  
Reitor 
UFSJ 
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