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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA1

UNIVERSIDADE FEDERALDE SÃO JOÃO DEL-REI – UFSJ.2

Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de outubro de 2016 (dois mil e dezesseis), às 14 (quatorze) horas,3

estavam presentes para a reunião extraordinária do Conselho Universitário da Universidade Federal de4

São João del-Rei, na sala de Reuniões dos Conselhos Superiores – Campus Santo Antônio, os5

seguintes conselheiros: professor Sérgio Augusto Araújo da Gama Cerqueira, Reitor e presidente do6

Conselho; professor Marcelo Pereira de Andrade, Vice-Reitor; os professores: Alberto Ferreira da7

Rocha Júnior, Claudio Manoel Ferreira Leite, Daniel Nogueira Cortez, Eduardo Sérgio da Silva, Elder8

José Reioli Cirilo, Fábio de Barros Silva, Fernanda Nascimento Corghi, Frank Pereira de Andrade,9

Gian Braune Reis, Glauco Manuel dos Santos, Iura de Rezende Ferreira Sobrinho, Ivair Gomes, José10

Augusto Ferreira Perez Villar, Lincoln Cardoso Brandão, Luis Antônio Scola, Maria Aparecida Arruda,11

Maria Rita Rocha do Carmo, Maristela Nascimento Duarte, Renato da Silva Vieira, Rodrigo Chavez12

Penha, Rogério Martins Maurício, Sálvio de Macedo Silva, Sandro Adriano Fasolo, Sérgio Marinho13

Soares e Wilson Camilo Chaves; os servidores técnico-administrativos: Fábio Chaves, Gilmar Cândido14

Rodrigues e Maria Mônica Reis Mondani; os discentes do ensino de graduação: Adriellen de Ávila15

Martins, Jéssica Stéphanie de Paula e Jhonatan Rafael de Oliveira Bianchi; e o discente do ensino de16

pós-graduação: Victor Diego Cupertino Costa. Havendo quorum, o presidente do Conselho deu início17

à reunião propondo que se suspendesse a pauta e a restringisse aos assuntos do dia e à discussão do18

Projeto de Emenda Constitucional – PEC 241/16, que tramita no Congresso Nacional, para que o19

Conselho se posicione sobre o assunto. Acatada a sugestão do presidente, foi dada posse aos20

professores: Gian Braune Reis, representante do Departamento de Engenharia de Alimentos (DEALI);21

Rodrigo Chavez Penha, representante do Departamento de Medicina (DEMED); Frank Pereira de22

Andrade, representante do Curso de Farmácia do Campus Centro-Oeste Dona Lindu (CCO); Sálvio de23

Macedo Silva, representante do Departamento de Ciências Administrativas e Contábeis (DECAC; e24

Maria Aparecida Arruda, representante do Departamento de Ciências da Educação (DECED). Na25

sequência, o presidente apresentou as justificativas de ausência dos conselheiros: Daniela Almeida26

Raposo Torres, por estar em Belo Horizonte fazendo exames médicos; Eliane Prado Cunha Costa dos27

Santos, porque já tinha assumido compromisso para esta data; Ênio Nazaré de Oliveira Junior, por28

estar voltando de Belo Horizonte, onde está acompanhando o filho que ainda está na UTI Neonatal;29

Henrique Tadeu Castro Cardias, porque perdeu o transporte do Campus Alto Paraopeba para São João30

del-Rei; Honória de Fátima Gorgulho, por estar em Lavras, participando de banca de doutorado no31

Departamento de Química da UFLA; Juliano de Carvalho Cury, porque também já tinha assumido32

compromisso para esta data; Maurício Reis e Silva Junior, por ter tido problemas de saúde durante a33

noite; e Gustavo Henrique Almeida, por estar de férias regulamentares. Apresentou ainda a34

justificativa de ausência da conselheira Adriellen de Ávila Martins na reunião extraordinária ocorrida35
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em 19 (dezenove) de setembro, por ela ter tido problemas de saúde antes da reunião, o que a impediu36

de comparecer. Aceitas as justificativas, foi aprovada, por unanimidade, a ata da reunião extraordinária37

ocorrida em 19 (dezenove) de setembro de 2016 (dois mil e dezesseis). Aprovada a ata, o presidente38

comunicou que a Reitoria já tomou algumas providências em relação à questão da segurança no39

Campus Dom Bosco, sendo uma delas a construção de um portão que será fixado na entrada que dá40

acesso ao campus pela Rua Fidélis Guimarães, a qual faz divisa com os bairros vizinhos, o que41

facilitará o controle do fluxo de pessoas dentro do campus. Outra providência que está sendo tomada é42

a ampliação e melhoramento da iluminação do trajeto do Prédio Central que vai até o Laboratório de43

Conservação e Pesquisa Documental (LABDOC) e ao Departamento de Ciências Naturais (DCNAT).44

Além disso, outra medida tomada é a mudança na escala da vigilância do campus. A partir de hoje, ao45

invés de 4 (quatro), serão 6 (seis) vigilantes trabalhando no horário de meio-dia à meia-noite, que é o46

horário de maior fluxo de pessoas dentro do campus. E, apesar da limitação orçamentária, informou47

que a Reitoria está trabalhando ainda na possibilidade de instalação de câmaras no campus. Por fim,48

comunicou que outra possibilidade que a Reitoria está estudando e que será discutida com a49

comunidade acadêmica é a transformação do campo de futebol do campus em um campo de futebol50

society e a transferência da cantina para esse espaço. Finalizou, observando que estas ações visam a51

melhorar a segurança no Campus Dom Bosco. Outro assunto que levantou se refere às várias quedas52

de energia elétrica que ocorreram no último mês no Campus Alto Paraopeba (CAP), o que trouxe53

vários transtornos para a comunidade acadêmica. Esclareceu que a rede de energia do campus é de54

responsabilidade da Gerdau e que depende totalmente da manutenção daquela empresa. Nas últimas55

semanas, informou que a Reitoria se reuniu com uma gerente da empresa com o objetivo de ser56

encontrada uma solução para o problema. Porém, informou que a própria empresa admite que a rede57

de energia está velha e que falta manutenção por parte dela. Não tendo ainda uma solução e como58

solução alternativa para o problema, comunicou que a Universidade fechou, na última sexta-feira, a59

aquisição de grupos de geradores para manter a energia no campus em casos de emergência, sendo60

compostos de dois geradores maiores para alguns dos prédios principais e um menor para o61

Restaurante Universitário. Agora, é só aguardar a chegada desse equipamento, que deverá levar de 4062

(quarenta) a 50 (cinquenta) dias, para então fazer a sua instalação, estando já aberto o processo de63

licitação para a contratação da empresa que fará esse serviço. Como solução em longo prazo, informou64

que a Reitoria já está em negociação com a CEMIG para a instalação de um parque de geração65

fotovoltaica naquele campus. Dando continuidade à reunião, o presidente fez a leitura das seguintes66

Mensagens, de 24 (vinte e quatro) de outubro de 2016 (dois mil e dezesseis), encaminhadas pela67

Reitoria à Secretaria dos Conselhos Superiores solicitando ao Conselho Universitário: 1) Mensagem68

nº 028/2016/UFSJ/REITORIA – aprovar os nomes, indicados pela Vice-Diretoria do Campus Centro-69

Oeste Dona Lindu (CCO), dos professores Hérica de Lima Santos, João Máximo de Siqueira e Moacyr70
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Comar Júnior, a fim de comporem a Comissão de Avaliação de Progressão Docente para promoção à71

Classe D, denominada Associado, da professora Renata Cristina da Penha Silveira, nos termos do72

parágrafo 4º (quarto) do artigo 5º (quinto) da Resolução/CONSU nº 034 (trinta e quatro), de 13 (treze)73

de outubro de 2014 (dois mil e quatorze) – aprovada por unanimidade; 2) Mensagem nº74

029/2016/UFSJ/REITORIA – aprovar os nomes, indicados pelo Departamento de Ciências Naturais75

(DCNAT), dos professores Vânia Regina Velloso Silva (DEMEC/UFSJ), Efraim Lázaro Reis (UFV),76

César Reis (UFV), Rodinei Augusti (UFMG) e, como suplentes, João Domingos Scalon (UFLA),77

Ricardo Geraldo de Sousa (UFMG), Haroldo Béria Campos (UFMG) e Valceres Vieira Rocha e Silva78

(UFSJ), a fim de comporem a Comissão de Avaliação de Progressão Docente para promoção à Classe79

E, denominada Titular, do professor Valdir Mano, nos termos do parágrafo 5º (quinto) do artigo 5º80

(quinto) da Resolução/CONSU nº 034 (trinta e quatro), de 13 (treze) de outubro de 2014 (dois mil e81

quatorze) – aprovada por unanimidade; 3) Mensagem nº 030/2016/UFSJ/REITORIA – referendar a82

Decisão nº 026 (vinte e seis), de 20 (vinte) de outubro de 2016 (dois mil e dezesseis), que aprovou os83

nomes dos professores Rosângela Patriota Ramos (UFU), Maristela Oura Silva Lima (UFV), Myriam84

Ávila (UFMG), Luis Antônio da Fonseca Manso (UFSJ) e, como suplente, Catarina Sant’Ana (UFBA),85

indicados pelo Departamento de Letras, Artes e Cultura (DELAC), a fim de comporem a Comissão de86

Avaliação de Progressão Docente para promoção à Classe E, denominada Titular, da professora87

Cláudia Mariza Braga, nos termos do parágrafo 5º (quinto) do artigo 5º (quinto) da88

Resolução/CONSU nº 034 (trinta e quatro), de 13 (treze) de outubro de 2014 (dois mil e quatorze) –89

aprovada por unanimidade; 4) Mensagem nº 031/2016/UFSJ/REITORIA – aprovar os nomes,90

indicados pela Diretoria do Campus Centro-Oeste Dona Lindu (CCO), dos professores Cid Aimbiré91

Moraes Santos (UFPR), Lisiane da Siqueira Ev (UFOP), Gilson Andrade Ramaldes (UFMG), Gilberto92

Fontes (UFSJ) e, como suplentes, Eliana Maria Maurício da Rocha (UFSJ) e Maria de Fátima Cepa93

(UFMS), a fim de comporem a Comissão de Avaliação de Progressão Docente para promoção à Classe94

E, denominada Titular, do professor João Máximo de Siqueira, nos termos do parágrafo 5º (quinto)95

do artigo 5º (quinto) da Resolução/CONSU nº 034 (trinta e quatro), de 13 (treze) de outubro de 201496

(dois mil e quatorze) – aprovada por unanimidade; e 5) Mensagem nº 032/2016/UFSJ/REITORIA –97

considerando o parágrafo 4º (quarto) do artigo 20 (vinte) da Lei nº 12.772/2012 (doze mil, setecentos e98

setenta e dois / dois mil e doze), que regulamenta a carreira do Magistério Superior, o Reitor da UFSJ99

INDICA para aprovação do Conselho Universitário o nome do professor Bezamat de Souza Neto100

para Presidente da Fundação de Apoio à Universidade Federal de São João del-Rei (FAUF) – aprovada101

por unanimidade. Para iniciar a discussão sobre o Projeto de Emenda Constitucional – PEC 241/16, o102

presidente do Conselho informou que estavam presentes à reunião lideranças dos servidores técnico-103

administrativos, cuja categoria havia deflagrado greve a partir daquela data, e dos docentes, que se104

encontravam em paralisação e deliberaram em assembleia realizada naquela manhã pela continuidade105



4
da paralisação do segmento até o dia seguinte e pelo indicativo de greve a partir de 9 (nove) de106

novembro. A conselheira Maria Rita Rocha do Carmo, que é presidente da Seção Sindical dos107

Docentes da UFSJ (ADUFSJ-SSIND), informou ainda que, na assembleia, além da extensão da108

paralisação para o dia 25 (vinte e cinco) de outubro e indicativo de greve para o dia 9 (nove) de109

novembro, os professores deliberaram estado de mobilização e a formação de um comando de110

mobilização dos 3 (três) segmentos para unificação das lutas, em especial contra a PEC 241/16. Em111

nome do Sindicato dos Servidores da UFSJ (SINDS-UFSJ), o servidor Ricardo Lima Guimarães112

afirmou que o segmento técnico-administrativo concorda com esta posição de se fazerem113

manifestações programadas e em conjunto com os outros segmentos, reforçando que, dessa forma,114

terão mais força para alcançar o objetivo desejado. A conselheira Adriellen de Ávila Martins,115

representante dos discentes da Sede e do Diretório Central dos Estudantes (DCE), comunicou que os116

alunos estão de acordo com o movimento e que ocuparam a Reitoria naquela manhã. A conselheira117

Jéssica Stéphanie de Paula, representante discente do Campus Sete Lagoas (CSL), informou que os118

discentes de Sete Lagoas também estão mobilizados e apoiam o movimento dos técnicos-119

administrativos daquele campus. Em nome dos discentes do Campus Alto Paraopeba (CAP), o120

conselheiro Jhonatan Rafael de Oliveira Bianchi informou que o movimento estudantil do CAP, como121

o da Sede e o do CSL, apoia esta luta comum e solicitou que o Conselho se posicione também sobre o122

assunto. Dessa forma, em nome do movimento estudantil daquele campus, fez a leitura de uma carta123

direcionada ao Conselho, em que eles informam sobre a paralisação e indicativo de greve estudantil do124

campus, afirmam total repúdio à PEC 241/16 e solicitam a este Conselho um posicionamento a125

respeito da proposta. Na sequência, o presidente ressaltou que respeita o movimento dos estudantes,126

mas foi surpreendido naquela manhã com a ocupação da Reitoria, uma vez que até aquele momento127

não havia recebido nenhuma reivindicação do segmento. Pediu aos estudantes que repensem sobre a128

sua decisão, uma vez que também apoia esta luta e é contra a PEC 241/16. Demonstrou ainda a sua129

preocupação quanto ao corte orçamentário que vem sendo feito por parte do Governo Federal,130

observando que a situação de muitas Universidades é preocupante e que a UFSJ será uma das poucas131

Universidades que conseguirá chegar ao final do ano com as contas em dia. Alguns estudantes132

presentes à reunião informaram que o Movimento Estudantil já estava elaborando um documento de133

manifestação contra a PEC 241/16 para ser entregue à Reitoria ainda naquele dia. O conselheiro134

Marcelo Pereira de Andrade esclareceu que conversou com os alunos naquela manhã e que estes135

fizeram uma ocupação muito cuidadosa e com muito zelo. Afirmou que este é um momento de136

discussão e de defesa não só das Universidades, mas também de toda a sociedade. Reforçou que é o137

momento de toda a comunidade acadêmica se unir contra a PEC 241/16 e de união em defesa do138

futuro da Nação, especialmente pelo que tem sido feito com a educação e a saúde desse País. Chamou139

também a atenção para a proposta de reforma do ensino médio apresentado pelo Governo Federal,140
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informando que na próxima quinta-feira, dia 27 (vinte e sete) de outubro, haverá um debate sobre este141

assunto. Em esclarecimento ao conselheiro Jhonatan, o presidente do Conselho lembrou que na última142

segunda-feira, dia 17 (dezessete) de outubro, foi enviada pela Secretaria dos Conselhos Superiores143

mensagem eletrônica fazendo consulta aos conselheiros sobre a viabilidade de uma reunião na data de144

hoje e cujo assunto seria a discussão da PEC 241/16 e o posicionamento do Conselho em relação ao145

tema. Naquele momento, afirmou que ficou clara a posição da Reitoria mesmo antes de a PEC ter sido146

votada em segundo turno na Câmara dos Deputados. Elogiou ainda os estudantes do CAP pela147

elaboração da carta encaminhada a este Conselho. Nesse sentido e dando continuidade à discussão,148

comunicou que redigiu uma proposta de moção de repúdio com o auxílio do seu assessor especial,149

professor Afonso de Alencastro Graça Filho, a qual foi enviada por mensagem eletrônica naquela150

manhã a todos os conselheiros, para que o Conselho Universitário discuta e se posicione sobre o151

assunto. Esclareceu que se trata de um documento que reconhece a preocupação com o momento152

recessivo em que o País se encontra, mas ao mesmo tempo se manifesta contrário à PEC 241/16. O153

conselheiro Claudio Manoel Ferreira Leite se manifestou dizendo que não concordava com a forma154

com que esta discussão estava sendo conduzida. Observou que na mensagem eletrônica que recebeu na155

semana anterior, de convocação para a reunião, constava que haveria uma discussão sobre a PEC156

241/16, mas que se surpreendeu quando recebeu naquela manhã uma carta de moção já pronta de157

repúdio à PEC 241/16. O conselheiro afirmou que não ficou muito satisfeito, pois considerou anti-158

democrática a forma como foi feito, uma vez que o texto não havia sido discutido em plenário. Para se159

inteirar melhor sobre o assunto, ressaltou que fez uma leitura da PEC para entender o que está sendo160

proposto por ela, fazendo então algumas considerações. Na sua opinião, afirmou que entende que a161

PEC não vai salvar o País, mas que ela propõe alternativas para resolver impasses e uma série de162

problemas que começaram bem lá atrás e que são reflexos de coisas passadas que não se referem à163

estrutura governamental que o País se encontra neste momento. Grande parte dos conselheiros se164

manifestou contrária à fala do conselheiro e afirmaram também que a mensagem eletrônica propunha165

mesmo uma discussão sobre o tema e que o texto encaminhado naquela manhã era apenas uma166

proposta, a qual ainda seria discutida e aprovada pelo Conselho nesta reunião. A conselheira Maria167

Rita esclareceu ao conselheiro que, apesar de no Conselho os conselheiros poderem manifestar sua168

opinião, foi aprovado em assembleia da categoria dos docentes total defesa contra a PEC 241/16. O169

conselheiro Alberto Ferreira da Rocha Júnior parabenizou o presidente pela proposta apresentada e170

afirmou que a Reitoria não se manifestaria se não houvesse uma manifestação favorável da171

comunidade acadêmica. O conselheiro José Augusto Ferreira Villar lembrou que em outro momento,172

quando o Conselho definiu por emitir outra moção, custou-se a chegar a um consenso. Por isso,173

afirmou que, apesar de respeitar a opinião do conselheiro Cláudio, achou a proposta apresentada174

interessante, podendo o Conselho, agora, discuti-la e sugerir alterações. Dessa forma, o presidente do175
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Conselho colocou em discussão o texto apresentado, acatando as alterações propostas pelos176

conselheiros. Por fim, a conselheira Maria Rita observou que se deve deixar claro no texto que a UFSJ177

não é contra os ajustes fiscais, mas sim contra a forma como isso está sendo proposto pela PEC.178

Terminada a discussão e finalizado o texto, o presidente do Conselho colocou em votação a Moção de179

repúdio do Conselho Universitário à PEC 241/16. A Moção foi aprovada por 33 (trinta e três) votos180

favoráveis e 1 (um) voto contrário, ficando aprovado o seguinte texto: “Moção de repúdio do181

Conselho Universitário da UFSJ à PEC 241: O Conselho Universitário da Universidade Federal de182

São João del-Rei torna público seu repúdio à Proposta de Emenda Constitucional 241/2016, do183

Governo Federal, em tramitação no Congresso Nacional. A proposta estabelece que o orçamento184

passaria a ser apenas reajustado pela inflação anual (IPCA) anterior a cada exercício,185

desconsiderando as reais necessidades demandadas pela população brasileira, em especial em186

relação aos serviços básicos de educação e saúde. Por outro lado, privilegiaria o serviço da dívida,187

que constitui parcela majoritária do orçamento. Essas perdas são confirmadas por diversas188

simulações realizadas por instituições públicas como o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada189

(IPEA) e a Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara (CONOF), que apontou190

a perda de 20 bilhões de reais por ano para a educação. Por conseguinte, não acreditamos que essas191

medidas tornem os gastos públicos mais eficientes ou o sistema tributário nacional socialmente mais192

justo. Solidarizamo-nos com todas e todos que se mostram preocupados com a ameaça da redução193

dos investimentos públicos nos setores mais vitais para a sociedade brasileira. Ressalvamos que a194

ruptura drástica com a ampliação das graduações e pós-graduações comprometerá todo esforço195

realizado nos últimos anos para a criação de novas vagas discentes e de infraestrutura adequada, que196

ainda necessita de recursos para a sua concretização e manutenção. A contenção de gastos públicos197

por um período de vinte anos, desconsiderando-se o crescimento da economia, inviabilizará as metas198

decenais estabelecidas para a educação brasileira pelo PNE (Plano Nacional de Educação), de199

exigência constitucional, afetando o processo de redução das desigualdades históricas do País. Nesse200

aspecto, a Universidade Federal de São João del-Rei corre o risco de ter que restringir seu papel de201

relevância na inclusão social de seus estudantes, assegurado pela formação universitária gratuita e202

de qualidade. Compreendemos o momento recessivo em que se encontra o País e o imperativo do203

equilíbrio das finanças públicas, mas não podemos aceitar que a condição imposta pela PEC 241204

para a retomada do crescimento seja a do sacrifício dos serviços básicos para a população205

brasileira.” Às 16 (dezesseis horas e 10 (dez) minutos, esgotada a discussão e aprovada a Moção de206

repúdio do Conselho à PEC 241/16, o presidente do Conselho encerrou a reunião. E, para constar, eu,207

Maria da Penha Resende Rodrigues, secretária, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada208

por todos os conselheiros presentes à reunião. São João del-Rei, 24 (vinte e quatro) de outubro de209

2016 (dois mil e dezesseis).210
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