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legado do primeiro reitor da 
UFJF transformou a história 
de Juiz de Fora e região
Exposições e lançamento de selo personalizado marcaram as homenagens a Moacyr Borges 
de Mattos que faria cem anos em setembro

Zilvan Martins
Repórter

Reitor Moacyr Borges de Mattos 
assina o ato de federalização da 
Faculdade de Serviço Social à 
UFJF, em 1961
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Solenidade de inauguração do prédio da Reitoria, em 28 de maio de 1966,  que 
contou com a presença do Presidente Castelo Branco 
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“O cargo de reitor não tem termos 

de comparação com mandatos 

políticos. Ele deve ser político, mas 

não de forma ideológica, e sim para saber fazer 

acordos.” Essa definição do perfil da autoridade 

máxima na hierarquia acadêmica é do professor 

Moacyr Borges de Mattos, primeiro reitor da 

Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), 

nomeado pelo presidente Jânio Quadros (1961) 

e reconduzido pelo presidente Castelo Branco 

(1964-1967). Foi com esse pensamento que 

durante dois mandatos consecutivos, entre 

1961 e 1967, administrou a Universidade. Esse 

legado histórico foi relembrado durante o 

mês de setembro de 2013, em Juiz de Fora 

(Zona da Mata Mineira), com exposições e 

homenagens aos seus cem anos de nascimento, 

comemorados no dia 5 desse mesmo mês.

Coube a Moacyr Borges de Mattos tirar 

a proposta de criação da UFJF do papel e 

conseguir recursos para construí-la. Sua 

nomeação aconteceu um ano após a fundação 

da Universidade. Em 1960, o então presidente 

Juscelino Kubitschek (1956-1961) enviou ao 

Congresso Nacional o projeto de lei criando a 

UJF – Universidade de Juiz de Fora, agregando 

as já existentes faculdades particulares de 

Direito, Medicina, Farmácia e Odontologia, 

Ciências Econômicas e Engenharia. Somente 

em 1965 a Universidade de Juiz de Fora passou 

a denominar-se Universidade Federal de Juiz 

de Fora – UFJF. Borges de Mattos disse que 

estava “em uma situação de alguém que tinha 

que montar um trem”. Porém, tinha que colocar 

os trilhos e as peças da composição ao mesmo 

tempo.

“Moacyr Borges de Mattos foi o maestro que 

harmonizou na mesma orquestra histórias 

e características tão distintas como as 

que compunham as faculdades de Direito, 

Medicina, Farmácia e Odontologia, Engenharia 

e Ciências Econômicas. Foram a sua habilidade 

e capacidade administrativa os atributos que 

permitiram que estas faculdades se unissem 

e fizessem nascer a nossa Universidade. Hoje, 

pouco mais de 50 anos depois, podemos olhar 

para este momento, examinar a trajetória que se 

seguiu e dizer com absoluta convicção e imensa 

alegria: o seu trem, professor Moacyr Borges de 

Mattos, ganhou trilhos sólidos, traçado seguro, 

incorporou novos vagões e locomotivas, povoou 

as vidas e os sonhos de milhares de jovens, 

transformou nossa cidade, nossa região e 

contribui de forma decisiva ao desenvolvimento 

do nosso país”, afirma o atual reitor da UFJF, 

Henrique Duque.

Formado em Direito na turma de 1935, pela 

Faculdade Nacional de Direito da Universidade 

do Brasil, Borges de Mattos faleceu aos 94 

anos, em 31 de dezembro de 2007. Sua atuação 

profissional se dividiu entre o exercício da 

advocacia como consultor jurídico em várias 

instituições e empresas e o exercício do 

magistério em instituições de ensino de Juiz de 

Fora. Na UFJF, atuou como professor catedrático 

durante 43 anos e também como diretor da 

Faculdade de Direito.

“O doutor Moacyr era um intelectual de visão 

administrativa. Tinha um espírito comunitário 

acendrado, mas nunca foi um político. Essas 

particularidades foram fundamentais naquele 

momento em que ele tinha a missão de unir as 

cinco faculdades existentes em Juiz de Fora e 

criar a UFJF”, relembra o advogado e professor 

aposentado da UFJF, Paulo Medina, genro de 

Borges de Mattos. 

Em seu currículo, uma lista de atividades e ações 

que transformaram a história de Juiz de Fora 

e que, por isso, deixou seu nome escrito nela. 

Era tão visionário que a linha administrativa e 

educacional escolhida por ele na época de criação 

da Universidade foi fundamental para que a 

UFJF alcançasse seu atual nível de qualidade. 

Foi responsável pela construção do prédio 

que sediou a reitoria por muitos anos, na Rua 

Benjamim Constant, no Centro da cidade, onde 

funciona hoje o Museu de Arte Murilo Mendes 

(Mamm).

Em 1963, conseguiu do então prefeito de Juiz de 

Fora, Adhemar Resende de Andrade, a doação 

de um terreno de 831.610 metros quadrados, 

no valor de 6 milhões de cruzeiros, onde seria 

erguida a Universidade. O acordo era que a UFJF 

construísse ali também uma escola de ensino 

médio para a Prefeitura. E, em 10 de junho de 

1967, data em que o primeiro reitor inaugurou 

o Restaurante Universitário (RU) do Centro, ele 

entrega também a Escola de Nível Elementar, 

hoje Escola Municipal Santana  Itatiaia. Durante 

seu segundo mandato, inaugurou o primeiro 

Hospital Universitário (HU), em agosto de 1966. 

Na ocasião, a unidade foi instalada na área física 

do antigo sanatório Dr. Villaça, situado ao lado 

da Santa Casa de Misericórdia, no Centro de Juiz 

de Fora.

 

ESTÍMULO à 
CULTURA E AO 
ESPORTE
Moacyr Borges de Mattos traçou um caminho 

seguido por outros reitores e fez com que a 

UFJF se tornasse uma parceira de peso na 

construção da vida cultural de Juiz de Fora. 

Criou eventos que se tornaram oficiais no 

calendário da  Instituição e da cidade. Em 1963, 

aconteceu o I Festival de Arte da Universidade, 

conhecido como “Semeador de beleza e cultura”, 

organizado com o apoio do então professor 

de Filosofia, Irven Cavalieri, nomeado chefe 

do recém-criado Departamento de Educação 

e Cultura, outro legado do primeiro reitor. O 

festival, que deu novo impulso à cultura do 

município, oferecia, durante uma semana, 

oficinas, concursos, apresentações artísticas 

e premiações. Ele também organizou o Coral 

Universitário, em 1966, e criou as Olimpíadas 

Universitárias.

 

SELO 
PERSONALIZADO
Em 5 de setembro de 2013, dia do centenário do 

primeiro reitor da UFJF, o Conselho Superior da 

Universidade realizou uma sessão solene alusiva 

aos cem anos de nascimento do professor 

Moacyr Borges de Mattos. Para perpetuar 

seu centenário, foi lançado pela UFJF e pelos 

Correios um selo personalizado composto por 

duas partes: a bandeira do Estado de Minas 

Gerais tremulando ao vento, compondo o plano 

secundário e emoldurando as montanhas do 

mesmo, e a vinheta contendo a expressão “Cem 

anos do Reitor Moacyr Borges de Mattos”. 
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Inauguração do primeiro Hospital Universitário, na Avenida Rio 
Branco, ao lado da Santa Casa de Misericórdia


