
..

ATA DA 1a REUNIÃO DE NEGOCIAÇÃO DO COMANDO LOCAL DE GREVE DOS
DOCENTES DA UFTM COM O REITOR DA UFTM, PROF. VIRMONDES

RODRIGUES JÚNIOR, REALIZADA NO DIA 2í DE JPNHO DE 2012.

Aos vinte e sete dias do mês de junho de dois mil e doze, às catorze horas, na sala do Conselho
Superior da UFTM, 4° andar do CEA, teve início a primeira reunião de negociação do Comando
Local de Greve (CLG) dos Docentes da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM),
com o Reitor da UFTM, Prof. Virmondes Rodrigues Júnior. Estavam presentes os seguintes
professores: Gilberto de Araujo Pereira, Clayton Romano Cardoso, Tito Flavio Bellini Nogueira
de Oliveira, Bruno Curcino Mota, Valeria Siqueira Roque, Larissa Brito, Claudia Franco
Monteiro, Edna M. A. Valim, Flavio Henrique Dias Saldanha, Wagner da Silva Teixeira e Luis
Fernando Rodrigues. No início da reunião a Profa. Edna Valim informou ao Prof. Virmondes
que o CLG dos docentes tinha divulgado a reunião na assembleia realizada dia 26 e convidado os
demais professores para acompanhar esta reunião e que o Prof. Luis Fernando Rodrigues aceitou
o convite. Profa. Edna propôs ao Prof. Virmondes que pudessem acompanhar a reunião, como
observadores, dois servidores técnico-administrativos e dois discentes e que fosse elaborada ata
da presente reunião. O Prof. Virmondes concordou com a presença de observadores e disse que
os servidores lotados na reitoria estavam com inúmeras atribuições, tendo sido acordado que nós
iríamos redigir a ata. Foram então chamados os servidores técnico-administrativos Mirtes Reis e
Siméia Aparecida Freitas e os discentes Fernanda de Oliveira Souto, Giovanna Gaudenci
Nardelli e Renata Cristina Stephanuto. O professor Virmondes iniciou a reunião justificando que
face ao curto espaço de tempo entre o protocolo da pauta e a reunião de hoje não tinha sido
possível trazer, por escrito, a resposta à pauta de reivindicações. Disse que já havia repassado a
pauta para os Pró-reitores e que a administração, neste intervalo de tempo, atendeu inúmeras
solicitações, auditoria do relatório de gestão, auditoria das obras através de visita de engenheiros
contratados pelo MEC e auditoria do TCU a distancia. Está examinando todos os pontos da pauta
e os considera relevantes. Com relação ao Oficio N° 30112/ADUFTM, item 3, "suspensão do
atual cronograma de construção do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI)" considerou
que durante a greve seria um bom momento para sua discussão. Está fazendo uma reflexão e não
uma imposição. Quantos aos itens 1 e 2 do oficio supramencionado, irá atender. A seguir Profa.
Edna interviu mencionando que consta na pauta dos docentes a necessidade de abertura da
discussão do Projeto Pedagógico Institucional (PPI) e do PDI. Disse também que foi aprovado na
assembleia geral dos docentes proposta de realização de um seminário para iniciar as discussões
sobre a construção do Plano Diretor da UFTM. Informou que estão previstas três exposições no
referido seminário: um relato da experiência de elaboração do plano diretor na gestão 89-93, uma
exposição sobre a importância de construir um plano diretor e finalmente a exposição pelo Prof.
Élisson Prieto, Coordenador do Grupo de Trabalho de elaboração do Plano Diretor do Campus
Glória da UFU. Disse que este seminário está marcado para o dia 10 de julho. Edna também
mencionou a proposta de realização de um evento para discussão da situação dos HUs e a
EBSERH. Sugeriu então a realização de um seminário. Prof. Virmondes sugeriu que
deixássemos a agenda da próxima semana aberta para a marcação do seminário sobre HUs e
EBSERH e que apesar de ter férias marcadas para a semana em que propomos a realização do
seminário sobre plano diretor ele assume o compromisso de participar do seminário. Professora
Valéria perguntou novamente sobre a adesão à EBSERH, ao que o Pro f. Virmondes reafirmou o
que havia dito no último dia 18. Que não foi firmado contrato, nem existe minuta elaborada.
Informou também que está sendo implantado o sistema de tecnologia de informação do HCP A
no Hospital de Clínicas da UFTM. Em resposta a pergunta feita pelo Prof. Tito, Prof. Virmondes
disse que foi enviada ao MEC carta de intenção de adesão à EBSERH e que o Conselho do
Hospital foi quem discutiu e aprovou o envio da carta. O envio da carta não caracteriza
formalização de adesão. Prof. Clayton questionou se a questão não deveria ter sido debatida com
a comunidade universitária, pois a adesão à EBSERH além de envolver questões gerenciais,
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envolve também questões trabalhistas e de propriedade intelectual. Prof. Virmondes respondeu
que esta questão é de interesse prioritário do Hospital de Clínicas e que como gestores,
superintendente e reitor tem constantemente respondido a questionanentos sobre a contratação
de servidores para o hospital. Prof. Tito solicitou acesso à carta de intenção, ao que o Prof.
Virmondes respondeu que vai disponibilizar. Prof. Bruno questionou o quantitativo de servidores
contratados pela FUNEPU e os mantidos pelo MEC. Prof. Virmondes respondeu que são cerca
de 1200 contratados via CLT e que com a EBSERH vai melhorar o nível salarial e enfatizou o
papel do Hospital de Clínicas para Uberaba e mais 26 municípios da região. Profa. Edna retomou
novamente à questão da realização do seminário sobre HU na próxima semana, ao que o Prof.
Virmondes sugeriu fazer à semelhança do realizado na UFU, convidar quem participou no
seminário da UFU. Profa. Larissa fez intervenção sobre os comitês técnicos de planejamento do
PDI 2012-2016. Prof. Clayton apoiou a intervenção da Profa. Larissa reafirmando a necessidade
de retomo do PDI às bases para elaboração do documento que será submetido ao CONSU. Prof.
Virmondes novamente falou sobre a conveniência de suspensão do atual cronograma de
construção do PDI, sugerindo inclusive submeter novamente ao CLO e à assembleia geral dos
docentes. Profa. Larissa retomou dizendo que ainda existe tempo hábil para discussão. Pro f.
Virmondes enfatizou que mesmo com a greve as questões agendadas anteriormente não podem
parar. Que todas as representações tem como atuar e até inviabilizar a realização de determinadas
reuniões. Mesmo com as argumentações, o Prof. Virmondes não se comprometeu em suspender
o atual cronograma institucional do PDI. Prof. Wagner interviu sobre a insatisfação dos docentes
quanto à infraestrutura física para os cursos abertos com apoio do REUNI e sobre a impressão de
que as decisões foram tomadas e que os docentes foram excluídos na tomada de decisão. Profa
Edna reforçou a necessidade de elaboração do cronograma Rara construção do Plano Diretor
participativo. Solicitou compromisso do reitor para construção participativa e deliberativa.
Solicitou sinalização do Reitor para esta questão. Enfatizou também que é necessário definir a
composição do Grupo de Trabalho para a realização das atividade. do Plano Diretor. Em
resposta à Profa. Edna o Prof. Virmondes assegurou seu compromisso para a construção do
Plano Diretor de forma participativa, democrática e deliberativa. Relembrou a audiência pública
e a carta de Uberaba, anteriores ao REUNI. Fez um relato sobre o processo de instalação da
UFTM e a expansão, com apoio do REUNI, mencionando o aumento de vagas de ingresso na
Instituição e a forma democrática com que tem buscado conduzir a Universidade e do processo
decisório sobre as construções, com verbas provenientes do REUNI. Prof. Clayton interviu sobre
como será a distribuição das vagas de docentes e de técnico-administrativos. Prof. Bruno
mencionou que se observa que a maioria dos concursos está sendo aberto para disciplinas da área
de saúde, ao que o professor Virmondes respondeu que são concursos para vagas abertas em
decorrência de aposentadorias, pedidos de demissão e até mesmo em decorrência de
falecimentos, sendo corroborado pela Profa. Edna. Prof. Bruno manifestou sua surpresa frente à
existência de dificuldades na concepção estrutural do Centro Educacional. Falta de planejamento
adequado? Profa. Larissa enfatizou a necessidade de avaliar se os projetos arquitetônicos estão
adequados às necessidades pedagógicas. O Prof Virmondes prestou alguns esclarecimentos
sobres duvidas colocadas a respeito da infraestrutura do CE e aconselhou aos presentes que
buscassem informações adicionais sobre as tecnologias construtivas ali empregadas junto aos
colegas professores das engenharias. A expansão foi centrada no aspecto quantitativo. E o
aspecto qualitativo? O Prof. Virmondes informou que a decisão sobre a destinação de vagas será
discutida no CONSU, que as vagas aprovadas no Congresso são para suprir as necessidades
atuais, onde estão os professores temporários e que a Pró-reitoria de Ensino está finalizando os
dados a partir de informações dos institutos acerca das necessidades de cada
departamento/cursos/institutos. Informou ainda que a relação entre professores e alunos
defendida pelo MEC (18 alunos por docente) não condiz com a informação governamental de
que é baseada na média europeia que estabelece 12 alunos por docentes nas universidades
públicas. O estudo sobre as necessidades de docentes será utilizado na proposta de repactuação
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do REUNI e o levantamento das necessidades de técnico-administrativos está sob a
responsabilidade da Pró-reitoria de Recursos Humanos. Seguiram-se ainda intervenções dos
professores Tito, Edna e Wagner e ao final foi acordado: 1. Marcaç"ío da próxima reunião de
negociação, porém não foi definida a data; 2. Realização do seminário para discussão sobre HU e
EBSERH, na semana de 02 a 06 de julho; 3. Realização, no dia 10 de julho, do 1° Seminário do
Ciclo de Eventos de Formação sobre o Plano Diretor; 4. Elaboração do cronograma para
construção do Plano Diretor; 5. Discussão da composição do Comitê do Plano Diretor, (o próprio
plano contemplar a sua composição?); 6. Inserção no Estatuto a criação do Comitê Gestor do
Plano Diretor ou previsão de constar no próprio Plano a criação do Comitê Gestor do Plano
Diretor; 7. Elaboração de um calendário de reuniões com as Pró-reitorias para discussão de
demandas específicas. Profa Edna ficou responsável para encaminhar o que fosse necessário à
realização dos dois seminários. Antes de se encerrar a reunião o Prof. Tito manifestou sua
discordância sobre a intervenção do Prof. Virmondes, enfatizando eventual existência de conflito
de interesse, por ocasião da reunião do COENS, realizada dia 22 de junho, para discussão da
suspensão do calendário acadêmico. Prof. Virmondes respondeu que sua manifestação era no ~
sentido de reflexão, a partir de alerta feito pelo Procurador da UFTM. A servidora técnica-
administrativa Mirtes Reis solicitou intervenção para esclareçer sobre a reunião realizada com o
Prof. Luiz Antonio Pertili Rodrigues de Resende, Superintendente do Hospital de Clínicas
quando foi mencionado por ele, que o HC havia feito adesão à EBSERH. Finalmente o Prof. Tito
considerou a importância da reitoria se pronunciar publicamente sobre a legitimidade das
reivindicações que resultaram na deflagração de greve e solicitou espaço na grade horária da
Radio e TV Universitária para realização de um programa no qual os professores, os discentes e
os técnico-administrativos iriam apresentar para a população as reivindicações e prestar
informações sobre a greve. O Prof. Virmondes não respondeu ao questionamento sobre o
posicionamento público da Reitoria e informou que a Radio e TV Universitária são da FUREU, e
que até o presente momento, o reitor é também o dirigente da FUREU e que então se
comprometia em solicitar ao diretor responsável pela administração a abertura de horário na
grade, solicitando do CLG que apresentasse uma proposta de horários a ser ajustada junto a
FUREU. Antes de encerrar a reunião o Prof. Tito falou que esperava que as próximas reuniões K
de negociação fossem realizadas com participação dos três segmentos. Referida solicitação não
foi respondida pelo Prof. Virmondes. Face ao adiantado da hora e a necessidade do Prof. /
Virmondes retomar sua agenda a reunião de negociação foi encerrada por volta de l6h e eu, In \J
Edna Maria Alves Valim lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada por mim e ~ v
por todos os demais presentes a esta reunião. Uberaba, 27 de junho de 2012.

..

Virmondes Rodrigues Júnior
Reitor da UFTM

Luis Ferriando Ro~igub
ICE

Bruno Curcino Mota
CLG Docente

Gil o de Araujo Pereira
CLG Docente
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Edna Maria Alves Valim

CI -G Docente

Valeria Siqu ira Roque
CLG D cente

Tito Flavio

Mirtes Reis
CLG Técnico-administrativo
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CLG Discente :
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