
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA

CAMPUS GOVERNADOR VALADARES

ATA da reunião extraordinária do Conselho de Unidade do Instituto de Ciências da Vida do

Campus Governador Valadares da Universidade Federal de Juiz de Fora - UFJF-GV, realizada

aos seis dias do mês de junho de dois mil e dezessete, às 13:00 horas, no Campus da Univale, no

auditório A, na cidade de Governador Valadares. Estiveram presentes: o Diretor e Presidente do

Conselho de Unidade do ICV, Prof. Dr. Ângelo Márcio Leite Denadai; a Vice-Diretora do ICV,

Prof.ª  Waneska  Alexandra  Alves;  o  Diretor  Geral  do  Campus GV, Prof.  Peterson  Marco de

Oliveira Andrade; o Vice-Diretor do Campus GV, Fábio Alessandro Pieri; o Secretário Geral da

UFJF, Prof. Dr. Rodrigo de Souza Filho; o Magnífico Reitor Marcus Vinícius David; o Chefe do

Departamento de Ciências Básicas da Vida, Prof. Marcelo Nagem Valério de Oliveira; a Chefe

do Departamento de Fisioterapia, Prof.ª Alessa Sin Singer Brugiolo; a Coordenadora do Curso de

Fisioterapia, Prof.ª Vanessa Cardoso Silva; a Chefe do Departamento de Farmácia, Prof.ª Sandra

Bertelli Ribeiro de Castro ; a Coordenadora do Curso de Farmácia, Prof.ª Regina Gendzelevski

Kelmann; representando a Chefe do Departamento de Nutrição, Prof.ª Clarice Lima Alvares da

Silva; a Coordenadora do Curso de Nutrição, Prof.ª Nízia Araújo Vieira Almeida; o Chefe do

Departamento de Odontologia, Prof. Hugo Lemes Carlo; o Chefe do Departamento de Educação

Física,  Prof.  Ciro  José  Brito;  a  Coordenadora  do  Curso  de  Educação  Física,  Prof.ª  Meirele

Rodrigues Inácio da Silva; o Chefe do Departamento Medicina, Prof. Heder José Ribeiro;  o

Coordenador do Programa  de Mestrado Profissional em Ensino de Biologia em  Prof. Antônio

Frederico De Freitas  Gomides;  os  representantes  dos  servidores  Técnico-Administrativos  em

Educação,  Alessandro  Roberto  Rocha,  Roberto  da  Silva   Lima e Wallas  Miranda Ferraz.  A

representante discente Jéssica Aline Silva Soares.  O Prof. Ângelo Denadai iniciou a reunião

saudando os convidados e justificando a designação desta reunião extraordinária por ocasião da

visita do Magnífico Reitor e sua equipe ao Campus Governador Valadares. A reunião teve como

pauta a situação do ICV e informes da Reitoria.  O Magnífico Reitor  Marcus Vinícius David

cumprimentou  os  presentes  e  fez  uma  explanação  sobre   a  saída  das  dependências  da

Universidade Vale do Rio Doce (UNIVALE) e comunicou que  estão fazendo muitas reuniões
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entre  as  Diretorias.  Na  2ª  semana  de  janeiro  a  Reitoria  teve  reunião  com  a  Diretoria  da

UNIVALE; no final de outubro teve a 1ª reunião com eles após o incidente que fechou as portas

impedindo o acesso dos alunos da UFJF. Nesta reunião houve tensão na manifestação dos dois

lados. O prognóstico desta reunião não foi muito ruim. Porém, próximo a faltar 6 (seis) meses

para finalizar a vigência deste contrato teve a confirmação formal por parte da UNIVALE que

não tinha interesse na prorrogação do mesmo. Segundo o Magnífico Reitor uma mudança brusca

poderia  ser  traumática,  por  isso está  buscando alternativas,  caso não ocorra  a  renovação do

contrato. A Comissão de Infraestrutura está empenhada na combinação de fatores, num conjunto

de  alternativas  que poderiam ser  as  soluções  para a  problema vivenciado pelo  Campus GV,

especialmente o ICV. A primeira frente de alternativa que estão trabalhando é a Universidade

Presidente Antônio Carlos (UNIPAC) e o mesmo esteve nas suas dependências, conheceu as

instalações que o agradaram muito, tendo a mesma 35 (trinta e cinco) salas de aula montadas,

andar inteiro para laboratórios, outra área em que poderia acomodar a parte administrativa e

espaço  para  montar  um  anatômico,  com  potencial  de  ser  um  contrato  muito  grande  pela

relevância, sendo que iniciou o chamamento público, a proponente atendeu às especificações

objeto da chamada pública nº 04/2017, houve a fase de elaboração do caderno de especificações,

e  o  estágio  atual  nível  de  desenvolvimento  está  adiantado  e  é  a  finalização  do  termo  de

referência. A segunda frente que a reitoria trabalha é o prédio da Faculdade de Administração de

Governador Valadares (FAGV), que está num processo formal já houve a chamada pública e está

aguardando  parecer  da  Procuradoria.  A terceira  frente  é  a  ampliação  do  contrato  com  o

PITÁGORAS, apesar das possíveis dificuldades contratuais. A quarta frente é outra chamada

pública, com proposta de compra de um imóvel para acomodação das atividades administrativas,

Diretórios  Acadêmicos  (D.A.'s)  e  disponibilizaria  área  maior  que  a  nossa  necessidade,  mas

importante  ter  uma  margem  para  algum  insucesso.  Um  problema  relatado  foi  o

contingenciamento de recursos e um decreto que proíbe novos aluguéis, que para realizá-los,

seria necessário se pedir autorização específica do Ministério do Planejamento. O Reitor disse
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que teve  reunião exclusiva  com o Ministério  da  Educação e  Cultura  (MEC) para discutir  o

assunto do Campus GV. O Reitor informou que a UNIVALE está com alguns processos próprios

de expansão mas esta equipe está empenhada em sinalizar possibilidade de pequena prorrogação,

pelo menos para dar tempo de preparar toda a logística da transferência. Quando da última vinda

do Reitor  a  GV, foi  tentado uma reunião  do  Reitor  com a  Diretoria  da UNIVALE mas foi

informado que a reunião não seria possível por problemas de ajustes de agenda. Informou que no

dia 29 de maio houve uma reunião ordinária do Conselho Superior (CONSU) da UFJF na qual

foi tratado este assunto e o Diretor do ICV esteve no dia 30/05/17 em reunião com o Reitor para

tratar de assuntos do Campus de Governador Valadares, estratégias e alternativas para o ICV. A

Reitoria enviou novo ofício para a UNIVALE que agendou reunião na data de 05/06/2017. O

contrato com a UNIVALE vence em 30 de agosto, o recesso é muito curto para fazer a mudança

já  que  as  aulas  do  2º  período  letivo  recomeçam  dia  04  de  setembro.  Devido  às  inúmeras

dificuldades  a  serem  enfrentadas,  o  Reitor  informou  que  o  ideal  seria  finalizar  o  ano  nas

dependências  da  UNIVALE  e  em  janeiro,  fevereiro  operacionalizar  a  mudança.  Há  uma

expectativa muito grande nisso. O Reitor esteve em reunião dia 05/06/2017 com a Reitoria da

Univale para solicitar dilação no prazo de saída até Janeiro 2018, para que possamos organizar a

mudança e finalizar o semestre dos alunos. A UNIVALE informou que irá levar a questão para o

Conselho deles e solicitou prazo de uma semana para dar resposta (até dia 10/06/2017). O plano

ideal é se a UNIVALE fizer a prorrogação de quatro a seis meses, continua o trabalho nestas 4

(quatro) frentes e começa o primeiro semestre de 2018 nas novas sedes. Agora caso a UNIVALE

não prorrogue o contrato, precisaria da autorização específica do Ministério do Planejamento

para celebrar contrato de aluguéis, mas a solução seria assinar os contratos mesmo sem esta

autorização, o que o Reitor está tendencioso a fazer, embora não seja ideal pois o mesmo poderia

até responder um processo administrativo ou jurídico.  Informou que não será fácil  organizar

processo  de  mudança,  cada  um  organizar  mudança  de  seu  Departamento,  vai  ter  que  ter

engenharia de transporte, em prazo muito curto caso a UNIVALE não renove por mais alguns
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meses seu contrato com a UFJF. Teríamos um pouco mais de segurança se pudéssemos fazer a

mudança em janeiro,  fevereiro.  Se não tiver a prorrogação segundo o Reitor, vamos ter que

“correr muito”. O Reitor frisou também o nível de agilidade para uma autarquia pública, em

contratos com valores altos que chegam a R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) por

mês, com toda burocracia decorrente da tramitação deles, listando tudo, na área pública é muito

complexo. A Reitoria está empenhada ao máximo, um esforço muito grande tanto da equipe da

Direção do Campus GV como de Juiz de Fora, em solucionar da melhor forma este problema.

Outra grande frente de trabalho é a obra das futuras instalações do Campus. Na frente jurídica

este processo andou muito, estão prestes a renovação da obra, fazer a preservação do que já foi

feito, já que foram gastos milhões de reais. Para se proteger o terreno das intempéries, só com a

liberação da Justiça se poderá fazer a proteção, drenagem, refazer projetos. Será preciso rever

plano  de  necessidade  de  cada  Departamento.  Informou que está  havendo um esforço  muito

grande com forças políticas estaduais e municipais para resolver as questões orçamentárias com

o MEC. Segundo o Reitor, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (DNIT) está

assumindo a execução da estrada que dá acesso às obras do Campus e a Centrais Elétricas de

Minas Gerais (CEMIG) pediu a localização da estação para realizar o projeto da rede elétrica.

Em reunião com a Advocacia Geral da União (AGU), o Procurador de GV, Fernando, sugeriu a

assinatura de um protocolo de intenções por parte do MEC, CEMIG, DNIT e a Prefeitura de GV.

A assinatura deste protocolo será fundamental, especialmente garantir orçamento junto ao MEC.

Os Deputados Caio Nárcio e Leonardo Quintão se comprometeram também a lutar por recursos

para a obra. Mas a solução para a sede definitiva somente ficaria pronta daqui a no mínimo 5

(cinco) anos, já que tem que fazer nova licitação e realizar a obra. A Prof.ª Regina Kelmann fez

duas perguntas ao Reitor: indagou sobre a perspectiva do pior cenário, no qual tivéssemos que

sair das dependências da UNIVALE, perguntando como proceder com toda a problemática de

retirada  de equipamentos  e   qual  seria  o  destino destes  equipamentos  caso  ocorresse algum

impasse para entrada na UNIPAC; questionou também quanto ao fato de já estarmos em junho e
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se correria-se o risco de que o processo de compra da FAGV e a conclusão dos aluguéis ficarem

comprometidos com o encerramento do ano fiscal  em novembro.  O Reitor  respondeu que a

segunda pergunta ajuda a responder a primeira, considerando um cenário terrível em que todas as

quatro  frentes  fracassarem e  a  UNIVALE  não  renovasse  o  contrato,  que  a  solução  seria  a

ampliação  do  contrato  com  o  PITÁGORAS.  Respondeu  também  que  está  otimista  com  a

chamada pública da UNIPAC e que em 60 (sessenta) dias, na visão mais pessimista, as reformas

do prédio estariam prontas para receber o ICV. Como já explanado, a ampliação do contrato com

o PITÁGORAS poderia demorar porque precisa de autorização do Ministério do Planejamento.

Informou que foi feita uma chamada pública para acomodação das atividades administrativas da

UFJF-GV, o que geraria uma sobra de espaço no PITÁGORAS. Porém, o Reitor manifestou

acreditar muito na prorrogação do contrato com a UNIVALE, pois como o contrato vence em 30

de agosto, a UNIVALE já teria seu 2º semestre comprometido este ano e só em 2018 teria suas

instalações livres para suas demandas. O Reitor aproveitou pra falar que dois Técnicos de Juiz de

Fora estão empenhados exclusivamente em planejar a logística da mudança. Quanto à pergunta

da Prof.ª Regina, informou que se der errado, não tem como levar os aparelhos, sair em setembro

da UNIVALE e entrar na UNIPAC o Reitor disse que não faz sentido levar os equipamentos para

um galpão,  que  o  melhor  seria  levar  para  o  PITÁGORAS e  deixar  nas  salas  exclusivas.  A

representante discente Jéssica Aline Soares solicitou ao Reitor que após a decisão da UNIVALE,

que fosse organizada uma audiência pública com os discentes dos cursos do ICV para informar

os alunos sobre as ações referente a mudança do Instituto e estabelecer um canal de comunicação

com a comunidade com maior clareza, a fim de minimizarem os boatos. Mas foi informada pelos

presentes que as reuniões do Conselho de Unidade do ICV e do Conselho Gestor são abertas, e

que é importante que os discentes se façam presentes. O Prof. Peterson Marco disse que está

reunindo  com todos  os  Departamenntos  para  fazer  os  devidos  esclarecimentos.  Nas  futuras

instalações da UNIPAC haverão 15 (quinze) espaços exclusivos para os laboratórios. Segundo o

Prof. Rodrigo de Souza Filho, Secretário Geral da UFJF, o MEC está ciente do movimento da
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UFJF e sobre os problemas enfrentados pelo Campus GV. O Reitor prosseguiu dizendo que há

previsão  de  orçamento  de  R$20.000.000,00  (vinte  milhões  de  reais)  consignados,  mas  que

somente 30% (trinta por cento) com limite liberado no momento. Há compromisso político do

MEC em conseguir recursos.  Secretários e Deputados se comprometeram em lutar pelo restante

do valor citado acima. O Reitor finalizou a reunião agradecendo a presença de todos. Sem novas

manifestações,  o  Prof.  Dr. Ângelo Denadai encerrou a reunião.  Eu,  Patrícia Andrade Gomes

Lima, lavrei a presente ata.                                                               

Presidente - Prof. Ângelo Márcio Leite Denadai: ______________________________________

Prof.ª Waneska Alexandra Alves:___________________________________________________

Prof.ª Alessa Sin Singer Brugiolo:__________________________________________________

Prof.  Antônio Frederico De Freitas Gomides:_________________________________________

Prof. Ciro José Brito: ____________________________________________________________

Prof.ª Clarice Lima Alvares da Silva : _______________________________________________

Prof. Fábio Alessandro Pieri:______________________________________________________

Prof. Heder José Ribeiro:_________________________________________________________

Prof. Hugo Lemes Carlo: _________________________________________________________

Prof. Marcelo Nagem Valério de Oliveira:____________________________________________

Prof.ª Meirele Rodrigues Inácio da Silva:____________________________________________

Prof.ª Nízia Araújo Vieira Almeida:_________________________________________________

Prof. Peterson Marco de Oliveira Andrade:___________________________________________

Prof.ª Regina Gendzelevski Kelmann:_______________________________________________

Prof.ª Sandra Bertelli Ribeiro de Castro: _____________________________________________

Prof.ª Vanessa Cardoso Silva:______________________________________________________

Alessandro Roberto Rocha:____________________________________________________________

Patrícia Andrade Gomes Lima:_____________________________________________________

Roberto da Silva Lima: __________________________________________________________
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Wallas Miranda Ferraz:___________________________________________________________

Jéssica Aline Silva Soares:________________________________________________________
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