MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS
REITORIA/UFGD

OFÍCIO N.s 122/2019-REITORiA/UFGD
Dourados,02 de abril de 2019.

Ao Excelentíssimo Senhor
Mauro Rabelo

Secretário da Educação Superlor/SESu
Ministério da Educação/MEC
Esplanada dos Ministérios, BI. "L" 32 Andar - Gabinete
CEP: 70047-900 Brasília - DF

Assunto; Lista Tríplice pra escolha de Reitor da UFGD.
Excelentíssimo Senhor Secretário,

1.

Encaminhamos os documentos referentes ao processo de apresentação de

Lista Tríplice da Universidade Federal da Grande Dourados/UFGD, com fins de tramitação
do processo de nomeação de Reitor:
a) Previsão sobre o processo eleitoral no Estatuto da UFGD;

b) Convocação n.2 001/2018- Reunião do Colégio Eleitoral de 07/12/2018;
c) Resolução n.2 01/2018 - Aprova o Regimento da Consulta Prévia para escolha de
Reitor e VIce-Reltor da UFGD -07/12/2018;

d) Resolução n.® 002/2018- Comissão Eleitoral -07/12/2018;
e) Listas de Presença da Reunião do Colégio Eleitoral de 07/12/2018;

f) Ata da Reunião do Colégio Eleitoral de 07/12/2018;

g) Resolução n.2 003/2019, emitida ad referendum - Altera o Regimento da Consulta
Prévia para escolha de Reitor e VIce-Reltor da UFGD - 28/02/2019;

h) Relatório Circunstanciado das Atividades da Comissão de Consulta Prévia;

I) Convocação n.s 2/2019- Reunião do Colégio Eleitoral da UFGD de 21/03/2019;

j) Lista de presença da Reunião do Colégio Eleitoral para elaboração de Lista Tríplice de
Indicações de Nomes para Escolha de Reitor e VIce-Reltor da UFGD - mandato 20192023- 21/03/2019;
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k) Lista de votação de candidaturas para Composição de Listas Tríplices de indicações de
Nomes para escolha de Reitor e Vice-Reitor da UFGD - mandato 2019-2023 21/03/2019;
I) Ata da reunião do Colégio Eleitoral constituído para realizar a indicação da Lista
Tríplice para escolha de Reitor e Vice-Reitor da UFGD, mandato 2019-2023, realizada
no dia 21/03/2019;
m) Resolução n.9 004/2019, de 21/03/2019 - Homologa a Resolução n.9 003/2019,
emitida ad referendum;

n) Resolução n.9 005/2019, de 21/03/2019 - Aprova as Normas para elaboração da lista
tríplice para escolha de Reitor e Vice-Reitor, mandato 2019-2023;
o) Resolução r\.- 006/2019, de 21/03/2019 - Aprova a composição da Lista Tríplice a ser
submetida ao Presidente da República para escolha e nomeação ao cargo de Reitor;
p) Resolução n.e 007/2019, de 21/03/2019 - Aprova a composição da Lista Tríplice para
escolha e nomeação do cargo de Vice-Reitor;

q) Requerimento de inscrição para votação no Colégio Eleitoral de candidaturas para
composição da lista tríplice de indicações de nomes para escolha de Reitor da UFGD 2019-2023;

r)

Requerimento de inscrição para votação no Colégio Eleitoral de candidaturas para
composição da lista tríplice de indicações de nomes para escolha de Vice-Reitor da
UFGD-2019-2023;

s) Declaração de aceite da nomeação dos candidatos integrantes da lista tríplice para o
cargo de Reitor;
t) Declaração da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, atestando que os candidatos
preenchem os requisitos do art. 19, § 19, do Decreto n.9 1.916/96;

u) Currículo Lattes e cópia do documento oficial com foto dos seguintes professores
(integrantes da lista tríplice para o cargo de Reitor): Prof. Dr. Etienne Biasotto, Prof.
Dr. Jones DarI Goettert e Prof. Dr. Antonio Darl Ramos.

2.
São essas as informações que competiam fornecer. Permancemos à
disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,,.-^

MÁRCIO
eitor

Ofício Nº 122/2019 (1498050)

ARROS

exei^ício)

SEI 23000.009995/2019-98 / pg. 2

Art. 27. O Reitor poderá opor veto às deliberações do Conselho
Universitário, do Conselho de Ensino. Pesquisa, Extensão e Cultura e do
Conselho de Curadores, justificando-o no prazo de 15 dias ao Conselho
Universitário, o qual poderá revogar o veto pela maioria qualificada de três quintos
de seus membros.

§ 1° Na reunião do Conselho Universitário para julgamento do veto, será
permitida a participação de membros do Conselho de Ensino, Pesquisa, Extensão
e Cultura ou do Conselho de Curadores com o direito a voz.

§ 2° Não caberá veto ás decisões do Conselho de Curadores contrárias à
aprovação de prestação de Contas.
Art. 28. O Reitor e o Vice-Reitor serão escolhidos por um Colégio Eleitoral,
entre os nomes indicados em lista tríplice resultante de consulta à comunidade
universitária, na forma prevista em lei.

Parágrafo único. O Reitor e o Vice-Reitor deverão pertencer à Carreira do
Magistério Superior e possuir o título de doutor, ou estar posicionado na Classe de
Adjunto IV da Carreira, e atender outros requisitos previstos em lei.
Art. 29. O Colégio Eleitoral normatizará o processo de escolha do Reitor e
do Vice-Reitor e homologará o resultado a consulta à comunidade universitária.

Parágrafo único. O Colégio Eleitoral será integrado pelo Conselho
Universitário e pelo Conselho de Ensino, Pesquisa, Extensão e Cultura.
Art. 30. Ao Vice-Reitor competirá exercer as atribuições definidas no

Regimento Geral da Universidade e nos atos de delegação baixados pelo Reitor.
Art. 31. O mandato de Reitor e de Vice-Reitor, com duração prevista em lei,

se extingue pela renúncia e pela destituição ou vacância do cargo na forma da lei.
CAPÍTULO III
Das Unidades Acadêmicas

Art. 32. Para desenvolver as atividades indissociáveis de Ensino, Pesquisa

e Extensão, a Universidade se estruturará em Unidades Acadêmicas.
Art. 33. A criação de uma Unidade Acadêmica exigirá o atendimento de
pelo menos uma das exigências a seguir especificadas;

I - um curso de graduação e um número mínimo de dez professores a ele
vinculados diretamente;

II - um curso de graduação e um programa de pós-graduação strícto sensu,
na mesma área do conhecimento; e

III - um programa de pós-graduação, strícto sensu, e um número mínimo de
10 (dez) professores a ele vinculados diretamente.
§ 1° Para efeito da aplicação deste artigo, o curso de graduação será
entendido como englobando todas as suas habilitações, ênfases e modalidades.
16
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS

CONVOCAÇÃO N°. 1/2018 1^ REUNIÃO DO COLÉGIO ELEITORAL DA UFGD

04/12/2018

A REITORA da Universidade Federal da Grande Dourados no uso de suas

atribuições legais CONVOCA os membros do Conselho Unlversitário/CGUNI e do
Conselho de Ensino, Pesquisa Extensão e Cultura/CEPEC, para a V Reunião do

^ realizar-se no dia 07Zi2/2Q18-fegittíí-fP'''^^ às I4h nã
com a seguinte pauta:

1- Instalação do Colégio Eleitoral para escolha de Reitor e Vice-reitor;
2- Normas do Regimento Eleitoral para escolha de Reitor e Vice-reitor;

3- Formação da Comissão de Consulta Prévia para escolha de Reitor e
Vice-reitor.

Prof." Líane Maria Calarge
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II

1

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS

RESOLUÇÃO N9.001, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2018.
O COLÉGIO ELEITORAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS, no
uso de suas atribuições legais e considerando o Artigo 29 do Estatuto da ÜFGD, RESOLVE:

Aprovar o Regimento da Consulta Prévia para escolha de Reitor e Vice-Reitor da
Universidade Federal da Grande Dourados, quadriênio 2019-2023.

Prof.s LIane Maria Calarge
Presidente
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADÊ FEDERAL DA GRANDE DOURADOS
Anexo à Resolução

001 de 07 de dezembro de 2018 do Colégio Eleitoral da UFGD.

REGIMENTO DA CONSULTA PREVIA PARA ESCOLHA DO REITOR E VICE-REITOR DA

UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS- UFGD QUADRIÊNIO 2019-2023.

Capítulo I
DAS FINALIDADES

Art. 12 Este Regimento disciplina a realização da Consulta Prévia para subsidiar o Colégio
Eleitoral na elaboração da Lista Tríplice para escolha do Reitor e Vice-Reitor da Fundação
Universidade Federal da Grande Dourados - UFGD, a serem nomeados, na forma da Lei, para o
Quadriênio 2019-2023.

Seção I
DA COMISSÃO DE CONSULTA PRÉVIA

Art. 22 O Processo de Consulta Prévia será coordenado por uma Comissão de Consulta Prévia,
doravante denominada CCP, que será escolhida pelo Colégio Eleitoral dentre seus membros e
nomeada pelo Presidente, tendo a seguinte composição:
1 - 03 (três) Docentes;
II - 03(três) Técnico-administrativos; e,
III - 03(três) Discentes.

§ 12 O Colégio Eleitoral indicará, dentre os membros da CCP, o Presidente e o Secretário Geral
da Comissão, para designação por ato do(a) Reitor(a).

§ 22 O Colégio Eleitoral escolherá 03 (três) membrosjsuplentes para a CCP, independente da
categoria a que pertençam.

i

§ 32 Os membros suplentes da Comissão de Consulta Prévia deverão participar ativamente das
atividades do Processo, para as quais forem convocados pela presidência, substituindo,
definitivamente, seu titular, em caso de vacância ou impedimento por qualquer natureza.

§ 42 Cada uma das chapas concorrentes poderá indicar até 02(dois) representantes, dentre os
eleitores, sendo Ol(um) titular e 01 (um) suplente, para acompanhar e fiscalizar todos os
trabalhos da CCP, com direito a voz em suas reuniões.

Art. 32

Os candidatos a Reitor e Vice-Reitor, seus fiscais, seus cônjuges ou parentes

consangüíneos até o 22 grau, não poderão participar da CCP.

Art. 42 A primeira reunião da Comissão de Consulta Prévia será realizada no prazo máximo de
2(dois) dias úteis, após sua constituição pelo Colégio Eleitoral.
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS

Parágrafo único. Serão lavradas atas de todas as reuniões da CCP, a qual funcionará e
deliberará com a maioria simples de seus membros efetivos.
Art. 59 Compete à CCP:

i - coordenar, supervisionar e executar todo o processo de Consulta Prévia, inclusive publicando
Atos Complementares necessários ao desenvolvimento das atividades;
II - viabilizar, com o apoio da Administração, a votação;

III - zelar pelo cumprimento deste Regimento e demais Atos;

IV - zelar pelo cumprimento do calendário da Consulta Prévia;
V - deferir e/ou indeferir a inscrição de candidatos, de acordo com a Legislação vigente,
dispositivos deste Regimento e demais Atos Complementares;

VI - organizar e disciplinar os debates entre os candidatos, estabelecendo calendário específico;
VII - divulgar a lista de candidatos, resumo de seus currículos e planos de trabalhos, após o
deferimento das inscrições;
Vill - credenciar os fiscais indicados pelos candidatos;

IX - publicar a lista dos eleitores aptos, até três dias antes da Consulta Prévia;
X - totalizar e publicar o Resultado Final;

XI - exercer outras atribuições que lhes forem conferidas pelo Colégio Eleitoral.

§ 19 A Comissão de Consulta Prévia, sempre que necessário, poderá formar comissões de
trabalho, recrutando auxiliares, com aquiescência da administração da UFGD, para a

operacionalização de suas tarefas, observado o disposto pelo Artigo 39 deste Regimento.
§ 29 Ficará sob a responsabilidade da Administração da UFGD, fornecer os recursos materiais
necessários à realização da Consulta Prévia, inclusive material de expediente e equipamentos,
para os integrantes da CCP e pessoal de apoio, sonorização para os debates, segurança e o que
mais se fizer necessário para a realização do Processo de Consulta Prévia.

Art. 69 A CCP extinguir-se-á ao completar os seus encargos relativos ao Processo de Consulta
Prévia, quando da reunião seguinte do Colégio Eleitoral.

Seção II
DOS ELEITORES

Art. 79 São eleitores:

i - docentes pertencentes ao quadro permanente da UFGD, em efetivo exercício;
II -técnico-administrativos pertencentes ao quadro permanente da UFGD,em efetivo exercício;
lli - discentes regularmente matriculados na instituição segundo lista elaborada pela
Coordenadoria de Assuntos Acadêmicos de Graduação e Coordenadoria de Pós-Graduação, dos
Cursos de Graduação e Pós-Graduação (stricto e lato sensu), ofertados pela UFGD, excetuando-
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FUNDAÇÃO UNIVERSIDADÉ FEDERAL DA GRANDE DOURADOS
se os discentes da graduação aptos a colar grau e os pós-graduandos lato e stricto sensu que já
realizaram a defesa de seus respectivos trabalhos (trabalho de conclusão de curso, dissertação,

tese ou equivalentes) até o dia 19/03/2019.
Parágrafo único. Define-se como efetivo exercício o desempenho das atribuições do cargo
público ou da função de confiança, conforme disposto no Artigo 15 da Lei 8.112/90 (RJU),
incluído os afastamentos temporários previstos nos Artigos 87, 97 e 102 do mesmo Diploma

Legal, e Artigo 47 do anexo do Decreto n9 94.664/87 (PUCRCE), entre outras: férias;
afastamento para estudos no ou fora do país; licença maternidade ou paternidade, para
tratamento de saúde e para capacitação; para o desempenho de mandato eletivo; exercício de
cargo em comissão, ou equivalente, em órgão ou entidade dos Poderes da União, dos Estados,
dos Municípios ou do Distrito Federal.

Art. 89 É vedado o voto por procuração ou cumulativo, neste último caso observar-se-á: os
eleitores com mais de um vínculo com a UFGD,só poderão exercer o direito ao voto uma única
vez, a partir dos seguintes critérios:
I - docente/técnico: vota na categoria de docente;
II - docente/discente: vota na categoria de docente;
III - técnico/discente: vota na categoria de técnico;
IV - discente de dois cursos: vota no curso onde tenha se matriculado primeiro.

Art. 99 A lista dos eleitores aptos será elaborada com base nos dados obtidos sobre a situação

de cada membro dos corpos docentes, técnico-administrativos e discentes em 19/03/2019.

Seção III
DOS CANDIDATOS

Art. 10. São elegíveis, para o cargo de Reitor e Vice-Reitor, na forma de chapa, docentes
carreira de Magistério Superior da UFGD, em efetivo exercício, posicionados na classe
Professor Titular ou Associado nível IV, ou que possuam título de Doutor (conforme
dispositivos da Lei 9.192, de 20 de dezembro de 1995), neste caso, independente do nível ou
classe ocupada.

da
de
os
da

Parágrafo único. Os candidatos, ao se inscreverem, comprometem-se a acatar as normas deste
Regimento e demais Atos Complementares.

Seção IV
DO CALENDÁRIO

Art. 11. Todo o processo de Consulta Prévia será realizado no período de 07/12/2018 a
18/03/2019, sendo de 10 a 11/12/2018 para atividades internas da Comissão de Consulta
Prévia, e:
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I - inscrição: 12 a 08/02/2019;
li - análise da documentação: 11/02/2019;

iil - publicação da lista dos candidatos aptos ou não a concorrer: 11/02/2019;

iV - apresentação/apreciação de recursos, referentes às inscrições: 12/02 a 14/02/2019;
V - publicação da lista final dos candidatos: 15/02/2019;
Vi - campanha: 16/02 a 10/03/2019;

Vli - encaminhamento da lista de eleitores aptos a votar: 12/03/2019;

Viii - apresentação de nomes para credenciamento como fiscais: 12/03/2019;
iX - suspensão de alterações de senhas: 12 a 13/03/2019;
X - debates: 18/02 a 08/03/2019;

XI - entrega, pelos candidatos, da prestação de contas da campanha: 11/03/2019;
Xli - dia da Consulta Prévia: 12/03/2019;

Xiii - entrega dos resultados ao Colégio Eleitoral: 15/03/2019.

Capítulo II

DAS INSCRIÇÕES

Art. 12. Apenas serão aceitas inscrições de candidaturas das chapas, efetivadas em tempo
hábil junto a CCP.

Art. 13. As inscrições dos candidatos serão realizadas presencialmente no período de 12 a
08/02/2019 no horário das 7h às llh e das 13h às 17h, na Secretaria da CCP, na Unidade I da
UFGD.

Art. 14. A inscrição de candidato deverá ser encaminhada à Comissão de Consulta Prévia - CCP
pelo candidato ou seu procurador legal.

Parágrafo único. O requerimento de inscrição deverá conter o nome do candidato, e do vice a
ele vinculado, bem como os nomes a serem usados em campanha e no Sistema de Votação.
Art. 15. As chapas, no ato da inscrição, deverão apresentar:
I - curricuium lattes;

li - documento contendo as linhas básicas do seu programa de trabalho;

III - termo de compromisso relativo ao que dispõe o § 52 do Artigo 19 deste Regimento;
iV - foto digitalizada, para divulgação na Internet;

Parágrafo único. Em hipótese alguma serão aceitas inscrições que não estejam acompanhadas
dos documentos relacionados nas alíneas deste Artigo.
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Art. 16. No ato da inscrição os candidatos receberão da CCP recibo de entrega de todos os
documentos relacionados no Artigo 15.

§ 12 No recibo constará o nome que identificará o candidato em sua campanhá e no Sistema
de Votação.

§ 22 Para atribuição da ordem dos nomes no Sistema de Votação será observada,
obrigatoriamente, a ordem alfabética.

Art. 17. A CCP, em conjunto com a Coordenadoria de Informática, disponibilizará no sítio
eletrônico da UFGD informações sobre:
i - normas do Processo Eleitoral;
II - calendário Eleitoral;
ili - currículo dos candidatos;

IV - programa de trabalho dos candidatos.

Capítulo III
DA CAMPANHA E PROPAGANDA

Art. 18. As campanhas dos candidatos inscritos serão pautadas pelos princípios éticos e do
decoro acadêmico.

Parágrafo único. A falta da ética e do decoro poderá, inclusive, resultar em cassação do
registro da candidatura do infrator.

Art. 19. As campanhas deverão ter, exclusivamente, financiamento de contribuições da
comunidade acadêmica da UFGD (eleitores) devidamente comprovadas.
§ 12 Todas as contribuições deverão ser registradas em livro próprio para tal finalidade, a ser
mantido por cada chapa.

§ 22 As doações sob a forma de materiais e serviços (papel, cópias, combustível, etc.) deverão
ter seus valores estimativos discriminados e incorporados ao livro de doações, com a respectiva
identificação do doador.

§ 32 As contribuições de membros da comunidade da UFGD terão o limite máximo e individual
de até o valor da remuneração mensal do servidor e até um salário mínimo para discente.
§ 42 No caso de festas ou outras promoções que cobrem ingressos e vendam produtos que
geram renda para as candidaturas, os valores apurados devem ser igualmente discriminados e
limitados a 50% do total de recursos da campanha do candidato.

§ 52 Òs candidatos, no ato da inscrição, comprometer-se-ão a apresentar, até a data de
11/03/2019, o seu livro de registro de doações e um demonstrativo de prestação de contas de
suas campanhas, incluindo todas as receitas e despesas, que serão incorporados ao Relatório
que a CCP encaminhará ao Colégio Eleitoral.
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§ 62 O não cumprimento do disposto no parágrafo anterior importa em imediata cassação do
registro da candidatura, mantendo-se o nome no Sistema de Votação, porém sendo declarados,
durante a apuração, nulos os votos atribuídos aos candidatos infratores.
§ 72 Caso haja saldo de recursos em relação ao limite de arrecadação permitido, este deverá
ser transformado em cestas básicas e repassadas a entidades filantrópicas de Utilidade Pública
do município de Dourados.

§ 82 Os comprovantes das doações referidas no parágrafo anterior deverão ser entregues
junto com a prestação de contas do candidato.

Art. 20. A CCP elaborará e divulgará o Regulamento da Campanha Eleitoral que versará sobre:
I - local para divulgação de propaganda visual;
II - limites para a realização de propaganda;

III - limites para abordagem do eleitor.

Parágrafo único. Os temas versados nos incisos I, il e Ml alcançarão quaisquer meios ou formas
de comunicação.

Seção I
DOS DEBATES

Art. 21. Os debates com os candidatos serão organizados pela CCP, no período fixado por este
Regimento.

Art. 22. A CCP elaborará e divulgará o Regulamento dos Debates sobre as seguintes temáticas:
I - Função Social da UFGD;
II - Gestão Administrativa e Financeira;
III - Gestão Acadêmico-Científica.

Capítulo IV

DA VOTAÇÃO
Seção I

DO SISTEMA DE VOTAÇÃO

Art. 23. Fica a Comissão Eleitoral encarregada de, em conjunto com a Faculdade de Educação a
Distância e/ou COIN, implementar e manter online um sistema computacional para a realização
das votações.

Art. 24. O sistema computacional deverá atender aos seguintes requisitos de segurança e
confiabilidade:
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I - a solução e o resultado da eleição devem ser auditáveis; A integridade dos votos deve ser
garantida e ninguém poderá alterar, incluir ou remover votos;

II - não permitir a realização de apurações parciais antes do término da eleição, visando assim
garantir as mesmas chances para todos os candidatos e evitando a possibilidade de revelar
escolhas de eleitores individuais.

§ 19 O sistema computacional terá a listagem dos eleitores, distribuída exclusivamente pela
Comissão de Consulta Prévia.

§ 29 O sistema apresentará três opções de voto: o{s) candidato(s), branco e nulo.

Art. 25. Não serão permitidas alterações de senhas no período de 19/03/2019 a 13/03/2018.
§ 19 Qualquer alteração que se faça necessária em caso de urgência só será permitida no
período referido no caput pessoalmente na Coordenadoria de Desenvolvimento de TI - COIN
na Unidade 2 com servidor designado para este fim;

§ 29 A alteração será registrada constando a data e horário e será entregue à CCP no formato
de relatório no dia anterior à data da consulta prévia.

Seção II

DA VOTAÇÃO

Art. 26. A votação ocorrerá no horário das 9h às 21h, ininterruptamente do dia 12/03/2019;
§ 19 A CCP acompanhará a abertura e o andamento da eleição online até seu encerramento, a
fim de verificar a integridade do processo;
§ 29 Os fiscais designados poderão estar presentes também no momento dá abertura do
Sistema de votação;
§ 39 A abertura e encerramento e apuração poderá ser transmitida online em tempo real;
§^49 O sufrágio deverá ser direto, livre e secreto;
Art. 27. Os candidatos poderão credenciar, observado o prazo desse Regimento, junto à CCP,
até 3(três)fiscais para atuarem durante a votação e até 3(três) fiscais para a apuração.

Capítulo V
DOS RECURSOS

Art. 28. Todos os recursos referentes à impugnação de candidaturas. Sistema de Votação ou
quaisquer atos referentes à Consulta Prévia, terão procedimento de acordo com o que
estabelece este Regimento e Atos Complementares, e serão Julgados pela CCP.
§ 19 Os recursos referentes ao indeferimento de candidaturas deverão ser interpostos e
apreciados pela CCP, obedecidos aos prazos fixados por este Regimento e demais Atos
Complementares.
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§ 29 A interposição de recursos deverá ser formalizada por escrito pelo próprio candidato, ou
seu procurador legal, e encaminhada à Presidência da CCP.
§ 39 Os recursos referentes à impugnação do Sistema de Votação deverão ser interpostos

antes da apuração dos seus votos e serão apreciados, imediatamente, pela CCP, que decidirá à
luz deste Regimento e demais Atos.

§ 49 Os recursos referentes ao resultado da apuração deverão ser encaminhados a CCP até o

fim do primeiro dia útil da conclusão da apuração, que os julgará e dará conhecimento da
decisão no dia útil subsquente ao da apresentação do recurso, de acordo com o que dispõem
os dispositivos legais e ádministrátivos em vigor.

Art. 29. Das decisões da CCP, inclusive do Resultado Final, caberá recurso somente ao Colégio
Eleitoral, e deste, ao Ministério da Educação.

§ 19 Os recursos deverão ser interpostos até 02 (dois) dias úteis após a publicação dos
Resultados.

§ 29 Qualquer que seja o caso, o Colégio Eleitoral deverá, obrigatoriamente, manifestar sua
decisão até 05 (cinco) dias úteis após a data do Registro do Recurso.

Capítulo VI

DA APURAÇÃO

Art. 30. A CCP realizará a apuração dos votos imediatamente após o término da votação.
Art. 31. Fica a CCP,juntamente com a EaD e/ou COiN, responsável pela apuração geral de todo
o Processo de Consulta Prévia.

Art. 32. A CCP publicará o relatório geral de apuração dos votos.
Art. 33. O resultado da Consulta Prévia será divulgado conforme a seguinte fórmula:
Em que

^ V \éo total percentual de votos da candidatura;

^I , ^ e : são, respectivamente, os votos dos
docentes, dos técnicos administrativos e dos estudantes
=100.

na candidatura; e

Td , ^( ,

: são, respectivamente, o total de eleitores

dos docentes, dos técnicos administrativos e

dos

estudantes.

§ 19 Considera-se como Total de Eleitores, descrito na tabela acima, para aplicação da fórmula,

o número total de votantes aptos a votar de acordo com Art. 79, incisos i, li, III, Parágrafo Único
e Art. 99 deste regimento;
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§ 22 Considera-se como Votos, descrito na tabela acima, para aplicação da fórmula, todos
aqueles computados a uma candidatura, ou em branco ou nulo;
§ 32 Será considerada, para a divulgação do resultado da votação de cada candidato
aproximação universal de até 02(duas) casas decimais.
Art. 34. No caso de empate, para definição do vencedor, aplicar-se-ão os critérios
estabelecidos no Regimento Geral da UFGD.
Art. 35. A CCP divulgará, imediatamente, o Resultado Final da Consulta Prévia depois de
concluída a apuração.
Art. 36. Concluído o Processo de Consulta Prévia, a CCP terá até 03 (três) dias úteis para
encaminhar, através de Relatório Circunstanciado daS Atividades - RCA, os Resultados Finais ao
Colégio Eleitoral.

§ 12 O Colégio Eleitoral se reunirá no máximo em até 03 (três) dias úteis para apreciação e
homologação dos resultados, bem como, a elaboração da lista tríplice, para o encaminhamento
devido ao Ministério da Educação para nomeação.
§ 22 O material utilizado na Consulta Prévia, exceto o RCA, será lacrado e guardado sob a
custódia de um servidor indicado pelo Colégio Eleitoral por um prazo igual a 30 (trinta) dias
contados da data da publicação do Resultado Final, sendo em seguida encaminhado ao Centro
de Documentação Regional UFGD para triagem de acervo e o restante para fragmentação no
prazo máximo de 15 (quinze) dias.

Capítulo VII
DAS PENALIDADES

Art. 37. Está sujeito a penalidade de cancelamento de sua inscrição o candidato que não
observar os dispositivos legais e administrativos vigentes, em qualquer momento do Processo
de Consulta Prévia.

Capítulo VIII

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 38. Os casos omissos neste Regimento serão resolvidos pela Comissão de Consulta Prévia.
Art. 39. Este Regimento entra em vigor na data da sua aprovação pelo Colégio Eleitoral da
Fundação Universidade Federal da Grande Dourados.
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RESOLUÇÃO NS.002, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2018.
0 COLÉGIO ELEITORAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS, no
uso de suas atribuições legais e considerando o Artigo 29 do Estatuto da UFGD, RESOLVE:
1 - Constituir Comissão de Consulta Prévia para Escolha de Reitor e Vice-Reitor da
UFGD, quadriênio 2019-2023,com a composição abaixo:
a) Membros Titulares:
Docentes: Alcimar Silva de Queiroz, Eduardo Manfredini Ferreira e Tomaz
Espósito Neto;

Técnicos: Cleberson dos Santos Paião, Cristiane Stolte e Marcelo Matias de
Almeida;

Discentes: Emely Vitória Vasconcelos Albernaz Lopes, Karine Yumi Maeda e Lara
Azambuja Canavarros.
b) Membros Suplentes:

Prof. Gerson Bessa Gibeli, Prof.^ Gisele Jane de Jesus e T. A. Vander Soares
Matoso.

II - A presidência da Comissão será exercida pelo prof. Eduardo Manfredini Ferreira.

III - A Comissão será secretariada pelo prof. Tomaz Espósito Neto.

Prof.s Liane Maria Calarge
Presidente
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IVilNlSTÉRSO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS
PORTARIA N.2 1.082, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2018.

A REITORA DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS
no uso de suas atribuições legais e considerando o art. 15 do Estatuto da UFGD,
RESOLVE:

Art. 19

Recompor o Conselho Universitário da Universidade Federal da

Grande Dourados/COUNI, conforme segue:
Membros Natos Titulares

Prof.- Liane Maria Calarge

Reitera

Prof. Mareio Eduardo de Barres

Vice-Reitor

Prof. Caio Luis Chiarielio

Pró-Reitor de Gestão de Pessoas/PROGESP
Pró-Reitora de Avaliação institucional e
Pianejamento/PROAP
Pró-Reitora de Extensão e Cultura/PROEX
Pró-Reitora de Ensino de Pós-Graduação e
Pesquisa/PROPP

T. A. Cristiane Síoite

Prof.5 Juliana Rosa Carrijo Mauad
Prof.^ Kely de Pico!! Souza
Prof. Pablo Christiano Barboza Loiio

Prof.2 Paula Pinheiro Padovese Peixoto
T. A. Vander Soares Matoso

Pró-Reitor

de

Assuntos

Comunitários

e

Estudantis/PROAE
Pró-Reitora

de

Ensino

de

Graduação/PROGRAD
Pró-Reitor de Administração/PRAD
Diretor da Faculdade de Ciências E,xatas e

Prof. Adão Antônio Silva

Prof. Alfa Oumar Dialio

Tecnoiogia/FACET;
Diretor da Faculdade de Direito e Relações
Internacionais/FADIR
Diretor

Prof. Antônio Dar! Ramos

Prof. Antonio Vaz Lopes
Prof. Etienne Biasotto

Prof.2 Eiizabeth Matos Rocha

Prof.- Giseie Jane de Jesus

Prof. Guilherme Augusto Biscaro

Diretor

Prof. Mario Sérgio Vaz da Silva
Prof. Rogério Silva Pereira
Prof." Silvia Aparecida Oesterreich
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Faculdade

intercultural

da

Faculdade

de

Ciências

Faculdade

de

Ciências

Agrárias/FCA
Diretor

Prof. Jones Dar! Goettert

da

indígena/FAIND
Diretor da Faculdade de Administração,
Ciências Contábeis e Economia/FACE
Diretor da Faculdade de Engenharia/FAEN
Diretora da Faculdade de Educação à
DIstância/EaD
Diretora da Faculdade de Ciências Bioíógicas
e Ambientais/FCBA

da

Humanas/FCM
Diretor da Faculdade de Educação/FAED
Diretor da Faculdade de Comunicação, Artes
e Letras/FACALE
Diretora

da

Faculdade

de

Ciências

Saúde/FCS
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da

Representantes dos Servidores Docentes

Prof. Braz Pinto Júnior

Suplentes
Prof. Marcelo da Silveira Campos

Prof. Carlos Barros Gonçalves

Prof. Andérbio Márcio Silva Martins

Titulares

Prof. Eiiandro Faoro

Prof.2 Janne Yukiko Yoshikawa Oeiras Lachi

Prof. Gerson Bessa Gibeíli

Prof. Rogério da Silva Santos

Prof. Hermes Moreira Júnior

Prof.ã Verônica Gronau Luz

Prof.^ Maria Alice de Miranda Aranda

Prof.2 Eliane Francisca Alves da Silva Ochiuío

Prof. Munir Mauad

Prof. Luciano Oliveira Geisenhoff

Prof. Nelson Carvalho Farias Júnior

Prof. Marcos Antonio Cantero

Prof. Nelson Luís cie Campos Dorningues
Prof. OmarSeye
Prof. Rodrigo Matheus Pereira

Prof.3 Selma Helena Marchiori Hashirnoto
Prof. Eduardo Mirko Valenzuela Turdera

Prof. Cláudio Arcanjo de Souza

Representantes dos Servidores Técnicos Administrativos
Suplentes
Rodrigo Alexandre Teixeira
Andressa Cecília Almeida Bachega Casari
Bruno Augu.sto da Silva

Titulares
Cleberson dos Santos Paião
Josilaine Andréia da Silva Gomes
Marcelo Matias de Almeida

' Representante dos Órgãos AdmIni.str3tlvos
Suplente
Prof. Felipe José Carbone

Titular

T. A. Ariane Rigotti

Representante dos Órgãos Suplementares
Titular
Prof.^ Miriene Ferreira Macedo Damázio

Suplente
Prof. Tomaz Espósito Neto

Representante dos Conselho Regionais
Suplente
Eng. Luiz Antonio Nogueira
Representante das Eiitidades Empresariais
Titular
Suplente
Sr. César Augu.çto Scheide
Sr. Rcmualdo Diniz Salgado Júnior
Titular

Eng. Aníonio Luiz Neto

Representantes Discentes
Letícia Alves Garcia

Suplentes
Lara Azambuja Canavarros

Ana Elisa Rola Rodrigues

Karine Yumi Maeda

Maria Heioisa Xavier Pereira da Silva

Eduardo Correia Pracz

Titulares

Representantes da Comunidade não Universitária
Suplente
Mareia Regina Xixa de Santana

Titular
Eiiane Martinez Arevalos

Ari. 2.2
Nas ausências e impedimentos legais dos Membros
Conselho, assumem suas funções, os respectivos substitutos imediatos.
Art. 32

tos deste

Revogar a Portaria n.2 913, de 03 de outubro de 2018, da Reitera

da UFGD.

Proi2 Llane Maria Caiarge
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNiVERSiDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS
PORTARIA N.2 1.079, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2018.

O ViCE-REITOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE
DOURADOS, no exercício do cargo de Reitor, no uso das atribuições legais conferidas peio
§ 32 do art, 25 do Estatuto da UFGD e especialmente a estabelecida no art. 20 do Estatuto
da UFGD, RESOLVE:

Art. 12 - Recompor o Conselho de Ensino, Pesquisa, Extensão e

Cultura/CEPEC/UFGD, conforme segue:
Titulares

Prof.2 Liane Maria Calarge - Reitora
Prof. Mareio Eduardo de Barros - Vice-Reitor
Prof. Caio Luís Chiariello - Pró-Reitor de Gestão de Pessoas

T.A. Cristiane Stolte - Pró-Reitora de Avaliação Institucional e Planejamento
Prof.2 Juliana Rosa Carrijo Mauad - Pró-Reitora de Extensão e Cultura

Prof.2 Kely de Picoli Souza - Pró-Reitora de Ensino de Pós-Graduação e Pesquisa
Prof. Pablo Christiano Barboza Loilo - Pró-Reitor de Assuntos Comunitários e
Estudantis

Prof.2 Paula Pinheiro Padovese Peixoto - Pró-Reitora de Ensino de Graduação
T. A. Vander Soares Matoso - Pró-Reitor de Administração

Representantes da Câmara de Ensino de Graduação
Suplentes
Titulares
Prof. Alaerte Antônio Martelli Contini

Prof. Hermes Moreira Júnior

Prof.2 Cleonice Cristina Hilbig
Prof.2 Angela Dulce Cavenaghi Aitemio

Prof.2 Silvia Corrêa Santos

Prof. Fabiano Antunes

Prof. Tiago André Denck Coíman
Prof.2 Cláudia Gonçalves de Lima

Prof. Ramon Eduardo Pereira Silva

Prof.2 Mareia Regina Russo
Prof. Rodrigo Yoshikawa Oeiras
Prof.2 Andréia Vicência Vitor Alves

Prof.2 Simone Ceccon

Prof. Giovani Manzeppi Faccin

Prof. Marcos Mansano Furlan

Prof. José Jair Soares Viana

Representantes da Câmara de Ensino de Pós-Graduação a Pesquisa
Prof.2 Verônica Aparecida Pereira
Prof.2 Patrícia Hatsue Suegama

Suplentes
Prof. Paulo Bungart Neto
Prof. Arquimedes Gasparotto Júnior

Prof.2 Kenia Hilda Moreira

Prof. Gustavo de Souza Preussier

Prof. Eriton Rodrigo Botero

Prof.2 Irene Magalhães Craveiro

Prof. Thiago Sequinel

Prof.2 Vera Luci de Almeida

Prof. Marcos Glno Fernandes

Prof. Luciano Oliveira Geisenhoff

Titulares
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Representantes da Câmara de Extensão e Cuítura
Suplentes

Titulares

Prof.9 Roseniida Marques Felipe

Prof.9 Andréa Maria de Araújo Gabriel

Prof. João Marcos Dadico Sobrinho

Prof. Leandro Vinícios Carvalho

Prof. Alcimar Silva de Queiroz

Prof. Joelson Gonçalves Pereira

Representantes dos Servidores Docentes

Prof. Eduardo Manfredini Ferreira

Suplentes
Prof. Jorge Luiz Raposo Júnior

Prof. Fabiano Coelho

Prof.9 Maria de Lourdes dos Santos

Prof.9 Maria Cristina Corrêa de Souza

Prof. Roosevelt Isaias Carvalho Souza

Titulares

Representantes dos Servidores Técnicos Administrativos
Titulares

Cleiton Rodrigues de Almeida
Carlos Alexsander Simão Narciso Júnior

Suplentes
José Tiago Paulino Viana
Rodrigo Miyasaki

Olga de Almeida Bachega
Representantes Discentes
Titulares

Suplentes

Wanderson da Costa

Rafael Ribeiro Meireles

João Gabriel Lima da Silva

Emely Vitória Vasconcelos Lopes

Edgar Vinícius Cristaldo Vilhaíba

Lívia Almeida Rocha Bandeira

Art. 2^ - Esta portaria entra em vigor a partir da data da sua assinatura.
Art. 39 - Revogar a Portaria n.9 459 de 09 de junho de 2018, da Reitora da
UFGD.

/ ,H

/
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS

ATA DA REUNIÃO DO COLÉGIO ELEITORAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL
DA GRANDE DOURADOS- UFGD

1

Aos sete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, às quatorze horas, nas

2

dependências da Universidade Federal da Grande Dourados, Unidade I, sob a presidência

3

da Magnífica Reitora, Professora Liane Maria Calarge, em atendimento à Convocação n®

4

01/2018 reuniram-se o Conselho Universitário e o Conselho de Ensino, Pesquisa, Extensão

5

e Cultura. Presentes os seguintes Conselheiros do Conselho Universítárío/COUNI:

6

Prof. Mareio Eduardo de Sarros - Vice-Reitor; Prof. Caio Luis Chiariello - Pró-Reitor de

7

Gestão de Pessoas; T. A. Cristiane Stolte - Pró-Reítora de Avaliação Institucional e

8

Planejamento; Prof.® Juliana Rosa Carrijo Mauad - Pró-Reitora de Extensão e Cultura;

9

Prof. Nelson Luis de Campos Domingues - Pró-Reitor de Ensino de Pós-Graduação e

10

Pesquisa; Prof. Pablo Christiano Barboza Lollo - Pró-Reitor de Assuntos Comunitários e

11

Estudantis; Prof.® Paula Pinheiro Padovese Peixoto - Pró-Reitora de Ensino de Graduação;

12

T, A. Vander Soares Matoso - Pró-Reitor de Administração; Prof. Alfa Oumar Diallo -

13

Diretor da Faculdade de Direito e Relações Internacionais; Prof. Antonio Carlos Vaz

14

Lopes - Diretor da Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Economia; Prof.®

15

Raquel Alves de Carvalho - Diretora da Faculdade Intercultural Indígena, em exercício;

16

Prof.® Elizabeth Matos Rocha - Diretora da Faculdade de Educação a Distância; Prof.

17

Etienne Biasotto - Diretor da Faculdade de Engenharia; Prof.® Gisele Jane de Jesus -

18

Diretora da Faculdade de Ciências Biológicas e Ambientais; Prof. Guilherme Augusto

19

Biscaro - Diretor da Faculdade de Ciências Agrárias; Prof. Jones Dari Goettert - Diretor

20

da Faculdade de Ciências Humanas; Prof. Mario Sérgio Vaz da Silva - Diretor da

21

Faculdade de Educação; Prof. Rogério Silva Pereira - Diretor da Faculdade de
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22

Comunicação, Artes e Letras; Prof.® Silvia Aparecida Oesterreich - Diretora da Faculdade

23

de Ciências da Saúde; Prof. Carlos Barros Gonçalves, Prof. Eliandro Faoro, Prof. Gerson

24

Bessa Gibeli, Prof. Hermes Moreira Júnior, Prof. Munir Mauad e Prof. Rodrigo Matheus

25

Pereira - representantes dos Docentes; T. A. Marcelo Matias de Almeida e T. A. Cleberson

26

dos Santos Paião - representantes dos Técnicos Administrativos; Prof.® Mirlene Ferreira

27

Macedo Damázio - representante dos Órgãos Suplementares; Karine Yumi Maeda e

28

Letícia Alves Garcia - representantes dos discentes. Presentes os seguintes membros do

29

Conselho de Ensino, Pesquisa, Extensão e Cultura/CEPEC: Prof.® Claudia Gonçalves

30

de Lima, Prof. Fabiano Antunes, Prof. Marcos Mansano Furlan, Prof.® Simone Ceccon e

31

Prof. Tiago André Denck Colman - representantes da Câmara de Ensino de Graduação;

32

Prof. Eriton Rodrigo Botero, Prof. Marcos Gino Fernandes e Prof. Thiago Sequinel -

33

representantes da Câmara de Ensino de Pós-Graduação e Pesquisa; Prof. Alcimar Silva de

34

Queiroz e Prof. João Marcos Dadico Sobrinho - representantes da Câmara de Extensão e

35

Cultura; Prof. Eduardo Manffedini Ferreira e Prof. Fabiano Coelho - representantes dos

36

docentes; T. A. Carlos Alexsander Simão Narciso Júnior e T. A. Olga de Almeida Bachega

37

- representantes dos Técnicos Administrativos; Wanderson da Costa, Emely Vitória

38

Vasconcelos Albemaz (suplente) e Lívia Almeida Rocha Bandeira (suplente) -

39

representantes dos discentes. A presidente declarou aberta a reunião passando ao primeiro

40

assunto da pauta. 1- Instalação do Colégio Eleitora! para escolha de Reitor e Vice-

41

Reitor - A presidente esclareceu que na UFGD o Colégio Eleitoral, de acordo com o

42

Estatuto, é formado pelo Conselho Universitário e pelo Conselho de Ensino, Pesquisa,

43

Extensão e Cultura e declarou instalado o Colégio Eleitoral da UFGD para escolha do

44

Reitor e Vice-Reitor da UFGD para o mandato 2019-2023. 2 - Normas do Regimento

45

Eleitoral para escolha de Reitor e Vice-reitor - Em apreciação o Regimento da Consulta
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Prévia para Escolha do Reitor e Vice-Reitor da Universidade Federal da Grande Dourados
- UFGD - quadriênio 2019-2023. No art. 7°, inciso III, a presidente propôs alteração
apresentando a seguinte proposta de redação: "discentes regularmente matriculados na
Instituição segundo lista elaborada pela Coordenadoria de Assuntos Acadêmicos de
Graduação e Coordenadoria de Pós-Graduaçâo, dos Cursos de Graduação e Pós-Graduação

{stricto e lato sensu), ofertados pela UFGD,excetuando-se os discentes da graduação aptos

a colar grau e os pós-graduandos lato e stricto sensu que já realizaram a defesa de seus
respectivos trabalhos (trabalho de conclusão de curso, dissertação, tese ou equivalentes) até
o dia 1703/2019". Após discussões acerca da proposta apresentada, foi colocada em
votação e aprovada. O conselheiro Alfa propôs a exclusão da alínea "C" do art. 15. Em

votação. Aprovada. No item que trata sobre o sistema de votação, a presidente solicitou a
concessão da palavra ao servidor Cleison Marin, Coordenador da Coordenadoria de
Informática, para apresentar uma breve explanação sobre o sistema. Com a palavra, o
coordenador disse que está sendo proposto realizar a eleição por meio de um sistema
online que utiliza um software livre, desenvolvido pelo Instituto Federal de Santa Catarina.
Disse que a UFGD já realizou alguns processos eleitorais por esse sistema, ao passo que
todos apresentaram resultados ótimos, não tendo nenhum problema em relação à execução
das votações. Em relação à segurança de informações disse que o sistema é integrado a
base de usuários da UFGD e, a partir de uma lista pré-carregada, o sistema irá permitir o
acesso a esses usuários. Disse que o sistema faz a criptografia das cédulas de votos e é
possível auditar apenas quem votou utilizando o sistema, sem identificar o candidato
escolhido pelo eleitor. No § 2® do art. 24, o conselheiro Eduardo Manfredini propôs a
alteração da redação para "o sistema apresentará três opções de voto: o(s) candidatos(s).

branco e nulo". Em votação a proposta. Aprovada. No art. 33 o conselheiro ainda propôs a
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70

alteração das legendas da fórmula, propondo que "Tv" seja "o total percentual de votos da

71

candidatura". Aprovada. Após discussões e não havendo outras propostas de alteração, o

72

Regimento foi colocado em votação e aprovado, conforme Resolução n® 001/2018/Colégio

73

Eleitoral da UFGD. 03- Formação da Comissão de Consulta Prévia para escolha de

74

Reitor e Vice-reitor. De acordo com Art. 2° do Regimento foi proposto pela Presidente

75

constituir a Comissão de Consulta Prévia. Em apreciação os nomes dos seguintes

76

conselheiros para composição: TITULARES - Docentes - prof. Alcimar Silva de Queiroz,

77

prof. Eduardo Manfredini Ferreira e prof. Tomaz Esposito Neto; Técnicos Administrativo:

78

Cleberson dos Santos Palão, Cristiane Stolte e Marcelo Matias de Almeida; Discentes:

79

Emely Vitória Vasconcelos Albemaz, Karine Yumi Maeda e Lara Azambuja Canavarros.

80

SUPLENTES: prof. Gerson Bessa Gibeli, prof.® Gisele Jane de Jesus e o T. A. Vander

81

Soares Matoso. Indicado o nome do prof. Eduardo Manfredini Ferreira para Presidente da

82

Comissão e do prof. Tomaz Esposito Neto para secretaria da Comissão. Em seguida a

83

Presidente colocou em votação os nomes dos conselheiros para composição da Comissão

84

de Consulta Prévia e a indicação de presidente e secretaria. Aprovado conforme Resolução

85

n®. 02/2018/Colégio Eleitoral da UFGD. Nada mais havendo a tratar, a Presidente

86

agradeceu a presença de todos e encerrou à reunião às quinze horas e trinta e nove minutos.

87

E para constar, eu, Juciane Verônica Napolitano, Secretária dos Órgãos Colegiados, lavrei

88

a presente Ata que, segue assinada por mim, pelo Presidente, e pelos demais membros.

89

Dourados,07 de dezembro de 2018.

90

T. A. Juciane Verônica Napolitano

91

Prof.® Liane Maria Calarge_

92

Prof. Mareio Eduardo

93

Prof. Caio Luis Chiari(

4/
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94

T. A. Cristiane Stolte

95

Prof." Juliana Rosa Carrijo Mauad

96

Prof. Nelson Luis de Campos Domingues

97

Prof. Pablo Christiano Barboza Lollo

98

Prof.® Paula Pinheiro Padovese Peixoto

99

T. A. Vander Soares Matoso

100

Prof. Alfa Oumar Diallo

101

Prof. Antonio Carlos Vaz Lopes

102

Prof.® Raquel Alves de Carvalho (suplente)_

103

Prof. Elizabeth Matos Rocha
"S"

104

Prof. Etienne Biasotto
nui.

vjlicic JiUic uc jc&uí)

/i

106

Prof. Guilherme Augusto Biscaro

107

Prof. Jones Dari Goettert

108

Prof. Mario Sérgio Vaz da Silva

109

Prof. Rogério Silva Pereira

m

\

—

,

110 Prof.® Silvia Aparecida Qesterreich
111

Prof. Carlos Barros Gonçalves

112

Prof. Eliandro Faoro

113

Prof. Gerson Bessa Gibeli

114

Prof. Hermes Moreira Júnior

115

Prof. Munir Mauad

116

Prof. Rodrigo Matheus Pereira

117

Prof.® Mirlene Ferreira Macedo Damázi

\ ^^
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Prof.® Claudia Gonçalves de Lima_

119

Prof. Fabiano Antunes

120

Prof. Marcos Mansano Furlan_

121

Prof" Simone Ceccon

122

Prof. Tiago André Denck Colman

123

Prof. Eriton Rodrigo Botero

124

Prof. Marcos Gino Fernandes

125

Prof. Thiago Sequinel

126

Prof. Alcimar Silva de Queiroz

127

Prof. João Marcos Dadico Sobrinho

128

Prof. Eduardo Manfredini Ferreira

129

Prof. Fabiano Coelho

130

T. A. Cleberson dos Santos Paiã

131

T. A. Marcelo Matias de Almeida

132

T. A. Carlos Alexsander Simão Narciso Júnior (yvJ-D ^

133

T. A. Olga de Almeida Bachega_

134

Acad. Karine Yumi Maeda (suplente)_

135

Acad. Letícia Alves Garcia

136

Acad. Wanderson da Costa

137

Acad. Emely Vitória Vasconcelos Albemaz(suplente)_

138

Acad. Lívia Almeida Rocha Bandeira (suplente)

J-
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RESOLUÇÃO N5.003, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2019.
A PRESIDENTE DO COLÉGIO ELEITORAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE
DOURADOS, no uso de suas atribuições legais e considerando a solicitação CCP - ÜFGD n®
11/2019, RESOLVE ad referendum:

Aprovar a alteração do Regimento da Consulta Prévia para escolha de Reitor e ViceReltorda Universidade Federal da Grande Dourados, quadriênio 2019-2023.
I - Alterar a redação dos artigos 23 e 31, conforme segue:
Onde se lê:

Art. 23. Fica a Comissão Eleitoral encarregada de, em conjunto com a Faculdade de
Educação a Distância e/ou COIN, implementar e manter online um sistema computacional para
a realização das votações.
Leia-se:

Art. 23. Fica a Comissão Eleitoral encarregada de, em conjunto com a Faculdade de
Educação a Distância e/ou COIN, disponibilizar e manter online um sistema computacional para
a realização das votações.
Onde se lê:

Art. 31. Fica a CCP, juntamente com a EaD e/ou COIN, responsável pela apuração
geral de todo o Processo de Consulta Prévia.
Leia-se:

Art. 31. Fica a CCP responsável pela contabilização final de todo o Processo de
Consulta Prévia, com base nos dados gerados pelo sistema de votação.
II - Incluir o § 55 no Art. 26, com a seguinte redação:
"§ 52 Caso o sistema saia do ar, o mesmo continuará aberto, encerrando-se a
votação no mesmo dia após as 21h, acrescido do período de Igual ausência de rede

Prof.2 Liane Maria Calarge
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COMISSÃO DE CONSULTA PRÉVIA PARA REITOR E VICE-REITOR(2019)

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DAS ATIVIDADES

CONSULTA PRÉVIA PARA REITOR E VICE-REITOR DA UFGD
2019-2023

5

O presente relatório presta-se a exposição dos fatos ocorridos durante o trabalho da Comissão

6

Eleitoral de Consulta Prévia para escolha de Reitor e Vice-reitor da Universidade Federa! da Grande

7

Dourados, desde sua concepção até sua última atividade pertinente ao processo de consulta prévia.

8

Criada a comissão, amparada pela resolução número 002 de 07 de dezembro de 2018 (Anexo

9

01), ela apresenta os seguintes componentes: (a) Professores Alcimar Silva de Queiroz, Eduardo

10

Manfredini Ferreira e Tomaz Espósito Neto; (b) Técnicos Cleberson dos Santos Paião, Cristiane

11

Stolte e Marcelo Matias de Almeida; (c) Discentes Emeiy Vitória Vasconcelos Albemaz Lopes,

12

Karine Yumi Maeda e Lara Azambuja Canavarros;(d) Suplentes Gerson Bessa Gibeli, Gisele Jane

13

de Jesus e Vander Soares Matoso,todos ativos e participativos durante as atividades da Comissão da

14

Consulta Prévia (CCP), conforme reza o Artigo 2°, parágrafo 3°, da resolução rf 001 de 07 de

15

dezembro de 2018 do Colégio Eleitoral da UFGD,que trata do regulamento da consulta prévia. Deve-

16

se ressaltar que a comissão foi aprovada unanimemente,sem nenhuma outra indicação ou contestação

17

por parte de conselheiros presentes na reunião que a originou.

18

Ainda de acordo com a resolução número 002 de 07 de dezembro de 2018, foi decidido sobre

19

a presidência da comissão, ficado sob a responsabilidade do professor Eduardo Manfredini Ferreira

20

e o professor Tomaz como secretário.

21

A data da primeira reunião foi discutida pelos membros da comissão, após a reunião conjunta

22

do colegiado, e decidida por sua realização no dia 10 de dezembro de 2018, as 14 horas, conforme

23

correspondência eletrônica encaminhada pela secretaria de órgãos colegiados(Anexo 02).

4
Ofício Nº 122/2019 (1498050)

SEI 23000.009995/2019-98 / pg. 30

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS

COMISSÃO DE CONSULTA PRÉVIA PARA REITOR E VICE-REITOR(2019)

UP

CTI T)

24

A comissão se reuniu na data prevista e, após apresentações, trabalhou (a) os pontos relativos

25

às atividades da comissão, que já estavam discriminados no próprio regimento da consulta prévia

26

(Anexo 03), (b) a elaboração de documentos pertinentes à consulta prévia e (c) o calendário de

27

reuniões da comissão, em função das atividades previstas no regimento.

28

Os documentos elaborados, com base nos documentos da consulta prévia de 2015, foram:(a) a

29

ficha de inscrição e o termo de compromisso, com seu respectivo ato deliberativo (Apêndices 01, 02

30

e 03,respectivamente);(b)ato complementar de prestação de contas e seu ato deliberativo(Apêndices

31

04 e 05, respectivamente) e (c) o regulamento da campanha e correspondente ato deliberativo

32

(Apêndices 06 e 07, respectivamente).

33

Ficou decidido, ainda, algumas reuniões necessárias de deliberações, em função do calendário

34

da consulta prévia. Tais datas foram definidas para os dias 11 de fevereiro, 15 de fevereiro(manhã e

35

tarde), 11 de março e 14 de março.

36
37

Toda a forma de trabalho e decisões desta primeira reunião foi relatada na ata da primeira
reunião ordinária da CCP 2019-2023.

38

Após a reunião, percebeu-se que não se definiu o modelo do recibo e de quem poderia substituir

39

o professor Tomaz na secretaria da CCP, quando das inscrições. Uma nova reunião seria agendada

40

para definir tais assuntos.

41

Em vista ao Ofício-Circular n° 5/2018/CGLNES/GAB/SESU/SESU-MBC e Nota Técnica n°

42

400/2018/CGLNES/GAB/SESU/SESU-MEC, a Comissão de Consulta Prévia solicitou

43

Procuradoria da UFGD esclarecimentos a serem adotados para a continuidade do processo eleitoral.

44

O procurador, em seu parecer, diz não ver ""qualquer ameaça ao processo ora desenvolvimento pela

45

Comissão

46

400/2018/CGLNES/GAB/SESU/SESU. de 10 de dezembro de 2018, podendo os trabalhos continuar no seu

47

ritmo normal. Anoto, porém, que é importante deixar expresso nos normativos da consulta prévia qu^ seu

de

Consulta

Prévia

no

que

tange ao

advento da

NOTA

TÉCNICA

à

N"
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48

resultado não vincula a eleição a ser realizada posteriormente no Colégio Eleitoral. É como OPINO".O texto

49

completo pode ser visualizado no Anexo 04.

50

E convocada a P reunião extraordinária para o dia 01 de fevereiro de 2019 (Apêndice 08).

51

Nesta foi aprovada a ata da primeira reunião ordinária (Apêndice 09), o modelo do recibo para

52

inscrição das candidaturas(Apêndice 10 e Apêndice 11, sendo este último o ato deliberativo), a data

53

e o regulamento dos debates (Apêndice 12 e Apêndice 13, sendo este último o ato deliberativo), a

54

forma de entrega dos documentos para inscrição (Apêndice 14), além da escala de trabalho da CCP

55

para recebimento das inscrições(Apêndice 15).

56

No dia 01/02 foi enviado solicitação (Apêndice 16) ao setor de comunicação para que fossem

57

transmitidos os debates, no mesmo formato do que já acontece no Conselho Universitário(COUNI)

58

e no Conselho de Ensino, Pesquisa, Extensão e Cultura(CEPEC). Contudo, a resposta foi que o setor

59

responsável era a Secretaria de Órgãos Colegiados(SOC),ao qual foi repassado o pedido.

60

Foi convocada a segunda reunião ordinária, realizada no dia 11 de fevereiro de 2019. Tratou-

61

se da análise da documentação de inscrição das candidaturas, as quais foram deferidas(Apêndice 17),

62

bem como a indicação do(s) mediador(es) dos debates e seus suplentes (Apêndice 18). Decidiu-se,

63

ainda, que os pedidos de recursos fossem encaminhados por e-mail e, caso houvesse necessidade de

64

entrega física de documentos, fosse agendado um horário com a comissão.

65

Na seqüência da reunião ordinária da CCP,foi realizada outra com técnicos de vários setores

66

da universidade, com o intuito de fornecer melhor suporte aos debates, como o protocolo,

67

a inffaeslrutura necessária, necessidade de compras, entre outros. Os encaminhamentos foram

68

executados com vistas a ações da divisão de eventos (Apêndice 19) e à prefeitura universitária

69

(Apêndice 20). A ata da reunião contém os detalhes das discussões (Apêndice 21). As ações foram

70

realizadas, com os devidos ajustes.

71

Foi convocada a terceira reunião ordinária, realizada no dia 15 de fevereiro de 2019. Embora

72

previstas duas reuniões no dia, somente uma foi necessária. Foram aprovadas as atas da 1® reunião
3/17
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73

extraordinária (Apêndice 22) e da segunda ordinária (Apêndice 23). Como não houve pedidos de

74

recursos contra as inscrições, a lista final dos candidatos foi publicada (Apêndice 24). Como

75

expediente, foram aprovados o modelo de ficha de inscrição para perguntas no debate (Apêndice 25),

76

a alteração de datas e horário do terceiro e quartos debates (Apêndice 26), bem como pontos

77

específicos do regulamento dos debates, pois não estava em consonância com o número de candidatos

78

(Apêndice 27)e, com isso, o regulamento dos debates foi atualizado (Apêndice 28).

79

A alteração de cronograma do debate levou a comissão a agendar uma reunião com os

80

candidatos e, por isso, foi convocada a segunda reunião extraordinária com os mesmos, no dia 18 de

81

fevereiro, para colocá-los a par dos problemas envolvendo a organização dos debates e se o número

82

de debates estava de acordo com suas expectativas. Foi decidido pela manutenção do número de

83

debates, apenas com os ajustes de datas e horários. Houve, ainda, uma orientação geral sobre os

84

debates e a campanha eleitoral, pautando-se pelo decoro e ética.

85

O primeiro debate ocorreu no dia 19 de fevereiro de 2019, no auditório II. Embora não tenha

86

sido contabilizado o número de ouvintes, estima-se que houve a participação de mais de 800 pessoas,

87

conforme o site de notícias da UFGD, de 26 de fevereiro (httDs://portal.ufgd.edu.br/noticias/nesta-

88

quarta-feira-tem-debate-no-hu-as-13h30). além das fotos retiradas, caracterizando uma ocupação

89

superior a 90% dos assentos. Houve a apresentação do evento, pelo cerimonial, e uma introdução ao

90

debate, com as normas e agradecimentos, pelo mediador Eduardo Manfredini Ferreira. Contou-se

91

com

92

rhttps://www.voutube.com/watch?v=S4EEc3dngsE). além da participação da comunidade em

93

relação aos questionamentos. Os vídeos e fotos deste e dos demais debates constam em mídia digital.

94

No primeiro debate, relativamente aos inscritos para questionamentos, houve 30 inscrições,

95

com as seguintes particularidades: (a) na urna de docentes havia 18 inscrições, mas um dos

96

professores se inscreveu 4 vezes. A CCP retirou as inscrições excedentes, tomando igualitária a

97

chapeé'de sorteio dos professores. Das 15 inscrições válidas, foram sorteados 5 professores, sendo

a presença de uma intérprete de LIBRAS, transmissão ao vivo via youtube

4/17
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98

que em uma das inscrições o professor não estava presente, sendo retirada uma nova inscrição da urna

99

dos professores. Ou seja, 4 professores tiveram a oportunidade de questionar os candidatos; (b)

100

Somente 3 técnicos inseriram suas fichas na uma. Além disso, em um dos sorteios, o técnico não

101

estava presente, repetindo-se o procedimento adotado no sorteio dos professores;(c) Dos 9 discentes

102

que inseriram sua inscrição, 4 foram sorteados para fazer o questionamento.

103

Considerando que(a)o início do debate teve um atraso de 30 minutos,(b)que estava ocorrendo

104

um esvaziamento do auditório, ainda no terceiro bloco, provavelmente por discentes precisarem pegar

105

ônibus, além de outras situações de ordem técnica que a comissão analisou. Julgou-se pertinente

106

reduzir o tempo de debate em um bloco.

107

Nos dias 19 e 20 de fevereiro o presidente da comissão foi contatado por representantes da

108

Rádio Harmonia e TV RIT, respectivamente, para a possibilidade de entrevistas com os candidatos.

109

Foram enviadas mensagens às chapas para que pudessem proceder aos seus agendamentos. A

110

comissão retirou-se da conversa após este encaminhamento, ficando isenta de tal ato.

111

No dia 21 de fevereiro foi feita uma reunião na Faculdade de Ensino à Distância (EaD),com a

112

professora Elizabeth Rocha e o técnico Cleison Marin, da Coordenadoria de Informática(COIN)para

113

tratar do sistema de votação e sua transparência, para evitar quaisquer dúvidas em relação ao processo

114

eleitoral. Cleison esclareceu que o sistema é o mesmo que a Universidade de São Paulo(USP)já usa

lis

há um bom tempo eseu código já é bem estabelecido. Se houver necessidade de auditoria, basta fazer

116

a devida solicitação e seguir os trâmites legais. A professora Elizabeth demonstrou preocupação com

117

o prazo para a inserção dos nomes dos votantes no sistema, bem como testes e verificações de

118

conflitos e duplicatas dos usuários. Foi sugerido que fosse alterada a data de votação, postergando-a

119

por uma semana. Tal ato foi levado para a comissão e discutido exaustivamente até que ficou decidido

120

pela elaboração de uma força tarefa do COIN com a EaD a fim de executar todos os trâmites exigidos.

121

Foi solicitado que a comissão fizesse um encaminhamento de pedido de levantamento de eleitores

122

junto às Pró-reitorias de Ensino de Graduação(PROGRAD),de Gestão de Pessoas(PROGESP)e de
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123

Ensino de Pós-graduação e Pesquisa (PROPP)(Apêndice 29). Outra sugestão foi a de alteração de

124

pontos textuais do regimento de consulta prévia, que deveria ser encaminhado à presidência do

125

colégio eleitoral (Apêndice 30).

126

Para discutir sobre o primeiro debate, foi convocada a 3^ reunião extraordinária, no dia 22 de

127

fevereiro. Foi aprovada a ata da 3® reunião ordinária (Apêndice 31) e foram tratadas situações

128

envolvendo tanto a organização do debate quanto ajustes necessários para a condução dos próximos

129

debates. Cleberson salientou sobre a necessidade de convocação de uma ambulância, para garantir

130

um apoio emergencial, caso fosse necessário. Desta forma, foi enviada solicitação à Unidade de

131

Suporte à Urgência da UFGD (Apêndice 32), para que fosse providenciado tal assistência para os

132

dias 28 de fevereiro e 07 de março. Contudo, o responsável pelo setor disse não ser possível o

133

atendimento tanto pela falta tanto de ambulância quanto de profissional médico para este suporte

134

(Apêndice 33).

135

O segundo debate ocorreu no Hospital Universitário (HU), as 13h30min do dia 27 de fevereiro

136

de 2019. O auditório do HU tinha suporte para 75 pessoas sentadas. Contudo, pela contabilização

137

visual, percebeu-se um mínimo de 30 pessoas em pé, caracterizando algo entre 30 a 40% acima da

138

capacidade do auditório. Houve a apresentação do evento, pelo cerimonial, e uma introdução ao

139

debate, com as normas e agradecimentos, pelo mediador Alcimar de Queiroz. Assim como no

140

primeiro debate, e previsto de acontecer nos demais, contou-se com a intérprete de LIBRAS,

141

transmissão ao vivo via youtube (https://www.voutube.com/watch?v=M2bizgYSBCg). além da

142

participação da comunidade em relação aos questionamentos. Os vídeos e fotos deste e dos demais

143

debates constam em mídia digital.

144

Uma diferença da sistemática de trabalho deste debate em relação ao anterior foi em relação ao

145

sorteio das inscrições. Ao invés de seguir a seqüência discentes, docentes e técnicos, com prejuízo

146

claro aos técnicos na opção de questionamentos, optou-se por alterar a ordem de sorteios a cada

147

rodada de perguntas. Assim, altemou-se a seqüência discentes, docentes e técnicos com docentes,
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148

técnicos e discentes e, após este, técnicos, docentes e discentes. Como a urna de discentes tinha

149

poucos inscritos, após seu término, procedeu-se ao rodízio entre docentes e técnicos.

150

A totaiização do número de inscritos para este debate foi de 24 inscrições, com as seguintes

151

distinções: (a) na uma de docentes houve 9 inscrições, sendo sorteadas 7 inscrições; (b) uma dos

152

discentes, com apenas 4 inscrições, sendo uma delas em duplicata e retirada, sobrando 3 fichas;(c)

153

uma dos técnicos, com 11 inscrições, mas com uma inscrição em triplicata, sendo retiradas duas

154

inscrições, sobrando 9 fichas e sendo todas sorteadas. Embora com número idêntico de fichas dos

155

docentes, a dos técnicos esgotou-se antes, pois 2 dos sorteados não estavam presentes.

156
157

O que favoreceu ao número elevado de perguntas foi o fato de iniciar-se no horário previsto,
com atraso mínimo, além de outras dinâmicas adotadas na condução e suportes ao debate.

158

Houve uma queda no link durante a transmissão do debate, o que fez com que o vídeo

159

disponibilizado pela internet fosse fracionando-o em duas partes. Tal situação não permitiu que a

160

mídia contemplasse todo o debate.

161

Uma situação inusitada, que gerou um desconforto para alguns alunos na platéia, foi sobre uma

162

das salas de aula reservada para o debate. Durante a reunião sobre os debates, embora não esteja

163

explícito em ata (Apêndice 21), foi proposto que em uma das salas de aula do HU seria projetado o

164

debate, uma vez que o auditório poderia não suportar tal demanda. No dia do debate, contudo, isto

165

não ocorreu e os alunos que ali teriam aulas se sentiram prejudicados. Porém as salas são reservadas

166

com antecedência e as prioridades são para as reservas de aulas, o que não ocorreu, ficando o espaço

167

disponibilizado para outras atividades.

168

Segundo Jakeline Flores, no dia 25/02 houve contato com a biblioteca do hospital universitário

169

para questionar a possibilidade de agendamenio de duas salas de aula para transmissão do debate, e

170

foi informada que havia apenas uma sala de aula e o laboratório de informática. Foram feitas as

171

reservas dos dois espaços. Ela ligou novamente no dia 26/02 para confirmar a reserva, e foi informada

172

que haveria aula em uma das salas, e que seria importante formalizara solicitação via e-mail para que
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173

houvesse o contato com os professores sobre a possibilidade de cancelamento das aulas. Foi feito o

174

encaminhamento por e-mail, e que estava tudo certo para a transmissão do debate.

175

Por um provável desencontro de informações, os professores não sabiam sobre a possibilidade

176

de cancelamento, levando-os à sala de aula. Entretanto, segundo Jakeline, "fui informada que

177

não havia nenhum indivíduo na sala de aula para assistir ao debate e que, desta forma, as aulas

178

poderiam ter sido ministradas normalmente, não levando os acadêmicos e organizadores do debate a

179

este constrangimento".

180

O terceiro debate ocorreu no auditório da Unidade I, as 19h, do dia 28 de fevereiro de 2019.

181

Pela contabilização visual, percebeu-se um mínimo de 160 pessoas sentadas, caracterizando algo

182

entre 70% de ocupação do auditório. Desta vez não houve a apresentação do evento, pelo cerimonial,

183

uma vez que ocorreu colação de grau na unidade 11, inviabilizando sua presença. Uma introdução ao

184

debate, com as normas e agradecimentos, foi realizada pela mediadora Gisele de Jesus. Assim como

185

debates anteriores, contou-se com a intérprete de LIBRAS, transmissão ao vivo via youiube

186

('https://www.voutube.com/watch?v=M2bizgYSBCgJ. além da participação da comunidade em

187

relação aos questionamentos. Houve um problema no microfone do candidato da chapa 2,

188

prontamente resolvido, após sua apresentação. Os vídeos e fotos deste e dos demais debates constam

189

em mídia digital.

190

Uma diferença no trabalho neste terceiro debate foi em relação ao sorteio dos inscritos. A

191

comissão, com a finalidade de tornar as possibilidades de escolhas dos candidatos pela comunidade

192

mais igualitária, realizou um rodízio das urnas. Inicialmente, a seqüência de sorteio ficou discentes,

193

docentes e técnicos; depois, docentes, técnicos ediscentes; finalmente,técnicos, discentes e docentes.

194

Inicialmente, houve o esgotamento da urna de discentes, ao fim do primeiro bloco. As umas de

195

docentes e técnicos foram suprindo o segundo bloco e, ao fim deste, a uma dos técnicos esgotou-se,

196

restando apenas a dos docentes. Como não havia mais tempo para questionamentos, encerrou-se o

197

quartp-bloco.
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198

A totalizaçào do número de inscritos para este debate foi de 35 inscrições, com as seguintes

199

distinções:(a) na urna de docentes houve 20 inscrições, sendo sorteadas 9 inscrições. Contudo, um

200

professor se inscreveu 4 vezes, sendo retiradas 3 inscrições da urna; (b) uma dos discentes, com

201

apenas 4 inscrições, sendo sorteadas as 4 fichas;(c) urna dos técnicos, com 11 inscrições, mas com

202

uma inscrição em duplicata, sendo retiradas uma inscrição, sobrando IO fichas,sendo todas sorteadas.

203

Entretanto, houve uma ausência e uma declinaçào da pergunta.

204

Antes do início do debate, a comissão se reuniu para decidir sobre uma situação envolvendo

205

direito de resposta do servidor (a) Paulo Gonçalves de Araújo {Apêndice 34)(b)Caio Luis Chiariello

206

(Apêndice 35).

207

Ao analisar os vídeos dos debates, inicialmente do servidor Paulo, o momento em que é citado

208

encontra-se próximo a Ih48min20s de transmissão do primeiro debate, no dia 19 de fevereiro. Os

209

membros da comissão assistiram e não entenderam haver uma ofensa direta ao servidor citado.

210

Quanto ao servidor Caio, a citação que poderia gerar o direito a resposta, encontra-se em Ih45minl0s

211

do segundo debate, no dia 27 de fevereiro. Embora mais contundente as acusações, em relação ao

212

caso anterior, a comissão entendeu que a professora Liane respaldou muito bem seu serviço e

213

mostrando que as atividades da PROGESP estavam servindo de modelo para as demais universidades

214

brasileiras.

215

Além do exposto anteriormente, houve alguns entendimentos da comissão, a saber: (a) de

216

acordo com o artigo 10° do regulamento dos debates: ''Art. 10. Caso um dos candidatos se sinta

217

pessoalmente ofendido por algumafala de seu concorrente, poderá solicitar ao mediador o direito

218

de respostd'\ Embora um dos requerentes fosse de uma das chapas, não caracterizaria como candidato

219

em resposta, uma vez que a professora Liane se encontrava nesta posição e não demandou direito de

220

resposta. Desta forma, a comissão indeferiu os dois pedidos, comprometendo-se a enviar a resposta

221

aos solicitantes (Apêndices 36 e 37).
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222

Adicionalmente, nesta reunião, a comissão recebe o ofício n° 003/2019/FAB-fab, no qual

223

solicita o direito de pleitear o uso da palavra no debate, com intuito de prestar esclarecimentos à

224

comunidade (Apêndice 38). A comissão nega o pedido do professor, uma vez que tal situação não é

225

regulamentada e poderia abrir-se precedentes que tomariam a condução dos debates impraticável.

226

Além do mais,a participação da comunidade é descrita pelo artigo 9®, parágrafo 2°, do regulamento

227

dos debates (Apêndice 39).

228

Antes da ocorrência do 3® debate, o presidente da comissão é informado de uma denúncia

229

protocolada na ouvidoria. Ariane Rigotti faz o despacho do documento (Apêndice 40), indicando um

230

prazo de 7 dias para a comissão indicar os procedimentos a serem adotados. Neste, há uma denúncia

231

formai sobre o uso de camisetas da chapa 2.

232

Foi convocada a quarta reunião extraordinária para o dia 02 de março de 2019, com o intuito

233

de homologar a lista de eleitores aptos a votar, os fiscais das chapas, discussões sobre o 2° e 3® debates

234

e a denúncia encaminhada pela ouvidoria. Inicialmente agendada para o dia 4 de março, a comissão

235

achou melhor adiantar esta reunião em função do grande número de eleitores. Tanto COIN quanto

236

EaD organizaram uma força tarefa para efetuar o serviço a tempo e enviar tal lista para que a comissão

237

pudesse proceder à sua formalização. A listagem foi aprovada e homologada, contando com 9972

238

eleitores, sendo 8437 alunos, 939 técnicos e 596 docentes (Apêndice 41). Devido ao grande número

239

de eleitores, foi sugerido um encaminhamento que considerasse esta listagem prévia, a fim de que

240

qualquer um possa verificar se seu nome está listado. Tal prazo foi estabelecido como 7 de março.

241

Foram tratadas, ainda, a aprovação das atas da 2® (Apêndice 42) e 3^ (Apêndice 43) reuniões

242

extraordinárias da CCP,além da homologação dos fiscais das chapas(Apêndice 44). A listagem geral

243

dos inscritos não consta neste relatório, devido a sua extensão. Contudo, o arquivo apresenta-se na

244

mídia digital.

245

Foi incluído na pauta, também, o documento recebido na ouvidoria. Os membros da comissão

246

fizeram qma discussão ampla sobre as ações e, inclusive, contatou-se o procurador Jezihel Pena Lima,
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para melhor amparar as decisões da comissão. Seria feito um encaminhamento a procuradoria. Foi-

248

se sugerido um encaminhamento a chapa 02 alertando que os banners que não estivem em local

249

adequado que fossem retirados e que as camisetas parassem de ser usadas, enquanto não houvesse

250

um retorno da procuradoria (Apêndice 45). Um dos pontos da denúncia foi que um escritório

251

apresentava o bamer da chapa 02 e que seria um comitê partidário. A comissão, fazendo uma visita

252

in loco, e retirando algumas fotos (Apêndice 46) observou que, à primeira vista, poderia se pensar

253

que o local fosse um comitê. Constatou-se, ainda, que o banner realmente estava exposto e que o

254

proprietário do imóvel é advogado,sendo amigo dos integrantes da chapa. Ele prontifícou-se a retirar

255

o bamer e disse que ali é seu escritório de advocacia, não um comitê. A comissão ficou satisfeita

256

com as explicações e encaminhamento do advogado.

257
258

A ouvidoria solicitou um prazo de 7 dias para que a CCP indicasse seus procedimentos de
atuação, sendo que tais procedimentos foram os explicitados anteriormente (Apêndice 47).

259

Para o primeiro debate não foi possível o uso do suporte médico. Enquanto no HU não era

260

necessário, não houve tempo hábil para fazer nova tentativa,junto a secretaria de saúde de Dourados,

261

para solicitar o apoio para o terceiro. Contudo, foi enviada solicitação para esta secretaria(Apêndice

262

48) pudesse providenciar o suporte. Contudo, até o momento do debate não houve retomo ou

263

indicativo de liberação do suporte solicitado.

264

Foi enviado pela Secretaria de Órgãos Colegiados(SOC),correspondência eletrônica referente

265

a solicitação n° 11 da CCP (Apêndice 30), a qual sugere alterações no regimento de consulta prévia.

266

Tal documento é a resolução n® 3(Apêndice 49), emitida ad referendum, que endossa a sugestão da

267

comissão. Posteriormente, percebeu-se que o documento poderia sofrer mais um ajuste, eliminando-

268

se os termos envolvendo "apuração", uma vez que o próprio sistema eletrônico fornece os resultados.

269

Contudo, dado o grande número de ajustes, fica como sugestão para a próxima comissão este

270

rearranjo.
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271

O quarto e último debate ocorreu no auditório da Unidade II, as 13h30min, do dia 07 de março

272

de 2019. Pela contabilização visual, percebeu-se um mínimo de 160 pessoas sentadas, caracterizando

273

algo entre 20% de ocupação do auditório. A percepção é que o fato de ter ocorrido após o carnaval e

274

já ser o quarto debate, estes fatores podem ter provocado o esvaziamento. Assim como no terceiro

275

debate, não houve a apresentação do evento pelo cerimonial. Uma introdução ao debate, com as

276

normas e agradecimentos,foi realizada pelo mediador Eduardo Manfredini Ferreira. Assim como nos

277

debates anteriores, contou-se com a intérprete de LIBRAS, transmissão ao vivo via youtube

278

(https://www.voutube.com/watch?v=OHwMULkaUdA). além da participação da comunidade em

279

relação aos questionamentos. Desta vez não houve problemas relatados, seja no microfone, seja na

280

transmissão. Os vídeos e fotos deste e dos demais debates constam em mídia digital.

281

Houve um pedido, via e-mail, do setor de comunicação a respeito da necessidade de

282

esclarecimento sobre o sistema de transmissão do debate. Foi encaminhado um documento para a

283

CCP, proveniente da Assessoria de Comunicação Social (ACS), e o mediador incluiu o conteúdo

284

deste documento (Apêndice 50)em seu discurso de abertura.

285

O mediador citou, ainda, como é o funcionamento do sistema de votação e porque a redundância

286

dele permitir que o eleitor vote mais de uma vez. Como o sistema foi elaborado pela Universidade de

287

São Paulo, entendeu-se que este recurso serviria para coibir abusos com os eleitores, de tal modo que

288

eles pudessem mudar seu voto em caso de serem coagidos. Contudo, o mediador realça que "espera

289

não haver tal situação aqui, pois precisamos ter, além de formação superior, um nível superior. São

290

coisas distintas".

291

A totalização do número de inscritos para este debate foi de 32 inscrições, com as seguintes

292

distinções: (a) na urna de docentes houve 19 inscrições, sendo sorteadas 5 inscrições;(b) uma dos

293

discentes, com apenas 7 inscrições, sendo sorteadas as 7 fichas, mas com 2 ausências e 1 duplicação

294

na inscrição;(c) urna dos técnicos, com 6 inscrições, sendo sorteadas 5 fichas e 1 não sorteada.
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295

No dia 8 de março foi encaminhado a deliberação a respeito dos fiscais para acompanharem o

296

sistema de votação (Apêndice 51),caso desejem. Ficou sob responsabilidade das chapas e seus fiscais

297

qualquer sistema de rodízio para este acompanhamento.

298

No dia 10 de março encerrou-se o período de campanha, que se iniciou no dia 16 de fevereiro.

299

Entre as diferentes formas de se aproximar do eleitorado, os candidatos tiveram a oportunidade de

300

serem entrevistados pela TV RIT e pela Rádio Harmonia. Os agendamentos foram feitos diretamente

301

com os candidatos, ficando a CCP isenta de tal compromisso. O único procedimento da comissão foi

302

o repasse dos contatos e informar os candidatos sobre o interesse das emissoras interessadas.

303

Foi convocada a quarta reunião ordinária, no dia 11 de março de 2019, para aprovação da ata

304

da quarta reunião extraordinária (Apêndice 52), análise e aprovação das prestações de contas das

305

candidaturas e denúncias efetuadas contra as chapas. Foi tratado, ainda, o parecer do relator Jezihel

306

(Apêndice 53), a respeito da denúncia recebida pela ouvidoria. A partir deste debate, os fiscais

307

cadastrados pelas chapas passaram a ter o direito a voz nas reuniões da CCP. O professor Etienne

308

atentou que havia sido enviado uma listagem com os fiscais para o sistema de votação, a qual o

309

presidente verificou o fato. Desta forma, foi retificada a deliberação a respeito dos fiscais a

310

participarem do sistema de votação (Apêndice 54). Foi solicitado explicações sobre denúncias

311

ocorridas contra as chapas 2 e 3 a seus respectivos representantes(Apêndices 55 e 56).

312

Conforme foi notificado pela CCP,eleitores que não tivessem seu nome constando na listagem

313

final, que encaminhassem um relatório contendo nome, CPF, lotação/curso e comprovante de

314

matrícula, para o endereço eletrônico da comissão. Para estes casos, seria aberto o sistema nos polos

315

do COIN (Unidade 1, Unidade 11 e HU), de tal forma que pudessem ser inseridos e aptos a votação.

316

No dia 12 de março iniciou-se o processo de votação. Estiveram presentes na COIN, para

317

abertura do sistema de votação, os servidores Eduardo Manfredini Ferreira, Cristiane Stolte, Etienne

318

Biasotto, Jones Dari, além dos servidores do COIN e EaD. Ao longo do dia, fiscais e membros da

319

CCP se alternaram neste setor.
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320

Houve um pequeno problema com técnicos do HU constantes em duas listagens, de técnicos e

321

discentes. Embora pudessem estar em seu direito de votar como técnico não seria adequado fazer a

322

mudança de categoria neste momento, podendo deixar maculado o processo, ferindo sua lisura.

323

Adicionalmente, foi dado prazo a toda a comunidade para se pronunciar sobre a situação de seus

324

nomes e mudanças que pudessem ser necessárias.

325

O processo de votação transcorreu normalmente, sem maiores incidentes, no dia 12 de março,

326

no período das 9 às 21 h, ininterruptamente. O número de votantes foi considerado muito bom,sendo

327

de 79,66% para técnicos (744 de 934), de 93,12% para docentes (555 de 596) e de 46,84% de

328

discentes (4.068 de 8.684). No total, foram 10.214 eleitores.

329

Um evento que ocorreu durante a votação foi a necessidade de inserção de um técnico no

330

sistema de votação. Ele constava em listas anteriores, durante a análise de duplicidade, e foi

331

equivocadamente retirado por se pensar que fosse um homônimo,com dupla entrada de dados. Desta

332

forma, o sistema passa de 933 para 934 técnicos.

333
334

335
336
337
338

Houve necessidade, durante a votação, de ajuste de senhas de usuários que estavam cadastrados
mas que tiveram problemas de acesso.

Ao fim do período de votação, as 21h, reuniram-se na sala da COIN para fechar o sistema, os
servidores representantes da CCP e das chapas à reitoria, além daqueles do COIN e EaD.
O resultado foi divulgado, de acordo com o artigo 35 do regimento de consulta prévia, logo
após o encerramento do sistema de votação (Apêndice 57).

339

Em números absolutos, a votação teve os seguintes números: Chapa 1 (Unidade UFGD), com

340

186 votos de técnicos (19,91 % dos votos), 251 votos de docentes (42,1! % dos votos) e 2386 votos

341

de discentes (27,48 % dos votos); Chapa 2(UFGD em ação), com 170 votos de técnicos (18,20 %

342

dos votos), 152 votos de docentes(25,50% dos votos)e 1067 votos de discentes (12,29%dos votos);

343

Chapa 3(UFGD mais),com 379 votos de técnicos(40,58% dos votos), 141 votos de docentes(23,66

344

% dos votos)e 502 votos de discentes (5,78 % dos votos).
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345
346

347
348

349
350

Os votos brancos computaram, para técnicos, docentes e discentes, respectivamente 2(0,21%),
6(1,01%) e 49(0,56%).

Os votos nulos eomputaram, para técnicos, docentes e discentes, respectivamente 7(0,75%), 5
(0,84%)e 64(0,74%).

Não votaram para técnicos, docentes e discentes, respectivamente 190(20,34%), 41 (6,88%)e
4616(53,16%).

351

De acordo com o cálculo da contabilização dos votos, presente no regimento, o porcentual de

352

cada chapa ficou como: Chapa 1 (Etienne e Cláudia), 29,83%, Chapa 2(Joelson e Néison), 18,66%

353

e Chapa 3 (Liane e Caio), 23,34%. Ainda ficam computados 0,6% de votos brancos, 0,78% de votos

354

nulos e 26,79% que não votaram, em relação ao total de votos.

355
356

Em tempo, antes do início da votação gerou-se a listagem denominada zerézima(Apêndice 58),
indicando que não havia votos nas urnas de discentes, docentes e técnicos.

357

Foi convocada a quinta e última reunião ordinária, realizada no dia 14 de março de 2019, para

358

a aprovação de ata da 4" reunião ordinária (Apêndice 59), sugestões para uma recomposição da CCP

359

(Apêndice 60), e para as comissões futuras(Apêndice 61), sendo estas duas últimas retiradas de pauta

360

da reunião anterior, além da homologação oficial do resultado de consulta prévia (Apêndice 62),

361

elaboração e aprovação do relatório circunstanciado. O professor Tomaz sugeriu que, para uma

362

próxima consulta prévia, que os candidatos se licenciassem de seus respectivos cargos. Em resposta

363

a solicitação do professor Joelson, na 4" reunião ordinária, a comissão entendeu, juntamente em

364

consulta por telefone ao procurador Jezihel, que não é competência da comissão fiscalizar e

365

supervisionar, nem apontar responsáveis pelos atos que foram relatados. Cabe, assim, ao candidato

366

encaminhar pedido à reitoria para que apure tal situação. Ressalta-se que a transmissão foi um

367

adicional para dar maior visibilidade a todas as propostas dos candidatos para a comunidade

368

acadêmica e que nem a CCP nem a assessoria de comunicação social tem o controle ad^uado para
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369

tal situação. Contudo, fica como sugestão para próximos eventos, inclusive com um mediador para

370

os chats e uma possível gravação para manutenção dos vídeos.

371

Outra sugestão da comissão é que haja prazos bem definidos para todas as ações do processo

372

de consulta prévia. A análise de prestação de contas e de denúncias com prazo suficiente para

373

deliberar, anteriormente ao dia da votação.

374

Como expediente os documentos solicitados na reunião do dia 11 de março foram enviados

375

pelas chapas, a saber, da chapa 2(Apêndice 63)e da chapa 3(Apêndice 64). Ressalva-se que a chapa

376

não apresentou os recibos de compras de camisetas, nominados. Quanta à chapa 3, há uma

377

imprudência no termo utilizado "possivelmente", pois pode gerar eventuais responsabilizações de

378

terceiros. Outra ressalva em relação ao ofício da chapa 3 reside no uso do timbre da reitoria, no

379

rodapé, o que não é adequado.

380

Todos os documentos citados neste relatório estão à disposição, em cópia física, bem como as

381

fichas de inscrição dos 4 debates, separadas em relação aos sorteados (incluídos tanto os que fizeram

382

as perguntas quanto os ausentes e os que declinaram) e aos não sorteados (incluídos tanto os que

383

efetivamente não foram sorteados quanto os que inseriram mais de uma ficha de inscrição e foram

384

retiradas as excedentes). Também constarão, em mídia digital, os vídeos dos debates.

385

Cabe ressaltar que todo o trabalho da comissão foi respaldado pela transparência, ficando

386

evidente pelos documentos encaminhados por e-mail, pelo sistema da comunicação, pela página de

387

notícias e rede sociais. Além disto, toda documentação relevante ao processo de consulta prévia fica

388

disponível para consulta, seja em meio impresso ou digital, de acordo com o artigo 36, parágrafo 2°

389

do regimento de consulta prévia.

390

A comissão conclui, assim, seu trabalho designado, no dia 14 de março de 2019, ás 10h30min,

391

encaminhando os documentos pertinentes ao colégio eleitoral da universidade,conforme artigo 36 do

392

regimento de consulta prévia, aprovada em sua 5" reunião ordinária, sendo assii^do pelos membros

393

da comissão e ficais presentes.
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Cleberson dos Santos Paiáo

395

Cristiane Stolte

396

Eduardo Manfredini Ferreira

397

Emely Vitória V. A. Lopes

398

Etienne Biasotto

399

Gerson Bessa Gibeli

400

Gisele Jane de Jesus

401

Jones Dari Goettert

402

Marcelo Matias.

403

Simone Cecco

404

Tomaz Espósito Neto

405

Vander Soares Matoso

REITOR E VICE-REITOR(2019)

UP

Si)

CAv^ Lij»^ CWiAÍ^Kllo
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CONVOCAÇÃO N°. 2/20193= REUNIÃO DO COLÉGIO ELEITORAL DA UFGD

18/03/2019

O VICE-REITOR da Universidade Federal da Grande Dourados, no exercício
do cargo de Reitor e no uso de suas atribuições legais CONVOCA os membros do
Conselho Universitário/COUNI e do Conselho de Ensino, Pesquisa Extensão e
Cultura/CEPEC, para a 3^ Reunião do Colégio Eleitoral da UFGD, a realizar-se no
dia

com a

seguinte pauta:

1- Elaboração da Lista Tríplice de nomes para escolha de Reitor e ViceReitor da UFGD - mandato 2019-2023.

ofyManio E
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS

LISTA DE PRESENÇA DA REUNIÃO DO COLÉGIO
ELEITORAL DA UFGD

MEMBROS COUNI

Data: 21/03/2019-08h45min
Reitora

Prof." Lianc Maria Calarge

Vice-Reitor

Prof. Mareio Eduardo de Barros

Pró-Reitora

de

Ensino

de Prof." Paula Pinheiro Padovese Peixoto

de

Ensino

de Prof." Siivana de Paula Quintão Scalon

Graduação

Pró-Reitora

Pós-Graduação e Pesquisa
(em exercício)
Pró-Reitor

de

Extensão

e

T. A. Wagner Vieira Olieveira

Cultura(em exercício)
Pró-Reitor de Administração T. A. Vander Soares Matoso

Pró-Reitora

de

Avaliação T. A. Cristiane Stolte

Institucional e Planejamento
Pró-Reitor

de

Gestão

de Prof. Caio Luis Chiariello

Pessoas

Pró-Reitora

de

Assuntos

Prof." Rosílda Mara Mussury Franco

Comunitários e Estudantis

Silva

Diretor da FACET

Prof. Adão Antonio Silva

Diretor da FACE

Prof. Antonio Carlos Vaz Lopes

Diretor da FAINÜ

Prof. Antonio Dari Ramos

Diretor da FAEN

Prof. Etienne Biasotto

Diretora da EAD

ProP.El^beth Matos Rocha

Diretor da FCH

Prof. Jones Dari Goettert

Diretora da FCS

Prof." Silvia Aparecida Oesterreich

SOC/UFGD - 1(0xx67)3410-2712-fax(0xx67)3421-9493
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Diretora da FCBA

Prof." Giscle Jane de Jesus

Diretor da FCA

Prof. Guilherme Augusto Biscaro

Diretor da FAED

Prof. Mario Sérgio Vaz da Silva

(llU/
Diretor da FACALE

Prof. Rogério Silva Pereira

Diretor da FADIR

Prof. Alfa Oumar Diallo

Representante Docente

Prof.* Denise Mesquita de Melo Almeida

Representante Docente

Prof. Eduardo Manfredini Ferreira

Representante Docente

Prof. Fábio Perboni

Representante Docente

Prof. Gerson Bessa Gibelli

Representante Docente

Prof.* Josiane Fujisawa Filus de Freitas

Representante Docente

Prof, Luiz Augusto Freire Lopes

Representante Docente

Prof. Munir Mauad

Representante Docente

Prof. Rodrigo Matheus Pereira

Representante Docente

Prof.*

Selma

Helena

Marchiori

■TV

Hashimoto

Representante Docente

Prof. Sidnei Azevedo de Souza

Representante Docente

Prof. Tiago Resende Botelho

Rep. Órgãos Suplementares

Prof.*

Mirlene

Ferreira

Macedo

Cecilia

Almeida

Damázio

Rep. Órgãos Administrativos T. A. Ariane Rigotti

Kl
Rep. Técnico Administrativo

T.

A.

Andressa

03l/iCO\X

Bachega Casari

Rep. Técnico Administrativo

T. A. Cleberson dos Santos Paião

Rep. Técnico Administrativo

T. A. Marcelo Matias de Almeida
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Representante discente

Ana Elisa Rola Rodrigues

Representante discente

Letícia Alves Garcia

Representante discente

Franklin Schmalz da Rosa

Rep.
Empresariais

Entidades

(não indicado pelo órgão)

Rep.

Entidades

(não indicado pelo órgão)

Ol/VNfx

Trabalhadoras

Rep. Conselhos Regionais

(não indicado pelo órgão)
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1V11N!STÉR!0 DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS
PORTARSA N.s 175, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2019.

O VICE-REiTOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE
DOURADOS, no exercício do cargo de Reitor, no uso das atribuições legais conferidas

peio § 32 do art. 25 do Estatuto da UFGD e considerando o art. 15 do Estatuto da
UFGD, RESOLVE:

Art. 12
Compor o Conselho Universitário da Universidade Federal da
Grande Dourados/COUNI, conforme segue:
Membros Natos Titulares

Prof.2 Liane Maria Calarge

Reitora

Prof. Mareio Eduardo de Barres

Vice-Reitor

Pró-Reitor
Prof. Caio Luis Chiarielio

T. A. Cristiane Stolte

Prof.2 Juiiana Rosa Carrijo Mauad
Prof.2 Kely de PicoÜ Souza

de

Prof.2 Rosilda Mara Mussury Franco Silva
T. A. Vander Soares Matoso

de

e Pesquisa/PROPP
Pró-Reitora

Prof.2 Paula Pinheiro Padovese Peixoto

Gestão

Pessoas/PROGESP
Pró-Reitora de Avaliação Institucional e
Planejamenío/PROAP
Pró-Reitora de Extensão e Cultura/PROEX
Pró-Reitora de Ensino de Pós-Graduação
de

Ensino

de

Graduação/PROGRAD
Pró-Reitora de Assuntos Comunitários e

Estudantis/PROAE

Pró-Reitor de Administração/PRAD
Diretor da Facuidade de Ciências Exatas e

Prof. Adão Antônio Silva
Prof. Alfa Oumar DIallo

Tecnologia/FACET
Diretor da Faculdade de Direito/FADIR
Diretor

Prof. Antônio Dari Ramos

Prof. Antonio Vaz Lopes

da

Prof.2 Elizabeth Matos Rocha
Prof.2 Gisele Jane de Jesus

Interculturai

indígena/FAÍND
Diretor da Facuidade de Administração,
Ciências Contábeis e Economia/FACE
Diretor

Prof. Etienne Biasotto

Facuidade

da

Facuidade

de

Engenharias/FAEN
Diretora da Facuidade de Educação a
Distância/EaD
Diretora

da

Facuidade

de

Ciências

Biológicas e Ambientais/FCBA

Prof. Guilherme Augusto Biscaro
Prof. Jones Dari Goettert

Diretor

da

Facuidade

de

Ciências

Faculdade

de

Ciências

Agrárias/FCA
Diretor

da

Humanas/FCH

Prof. Mario Sérgio Vaz da Silva
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Diretor da Faculdade de Comunicação,
Artes e Letras/FACALE

Prof. Rogério Silva Pereira
Prof.9 Siivia Aparecida Oesterreich

Diretora da Faculdade de Ciências da

Saúde/FCS

Representantes dos Servidores Docentes
Suplentes

Titulares

Prof.9 Denise Mesquita de Melo Almeida

Prof. Eudes Fernando Leite

Prof. Eduardo Manfredini Ferreira

Prof. Sanderson Manoel da Conceição

Prof. Fábio Perboni

Prof. João Marcos Dadico Sobrinho

Prof. Gerson Bessa Gibelli

Prof.s Adriana Evarisío de Carvalho

Prof. Josiane Fujisawa Filus de Freitas
Prof. Luiz Augusto Freire Lopes

Prof.9 Livia Gussoni Basile

Prof. Munir Mauad

Prof. Luciano Oliveira Geisenhoff

Prof. Rodrigo Matheus Pereira

Prof. Cláudio Arcanjo de Souza
Prof. Joelson Gonçalves Pereira

Prof.9 Seima Helena Marchiori Hashimoto

Prof. Carlos Alberto Chuba Machado

Prof. Sidnei Azevedo de Souza

Prof. Joinviie Batista Júnior

Prof. Tiago Resende Botelho

Prof.ã Verônica Gronau Luz

Representantes dos Servidores Técnicos Administrativos

Cleberson dos Santos Paião

Suplentes
Bruno Augusto da Silva
Rodrigo Alexandre Teixeira

Andressa Cecilia Almeida Bachega Casari

Josilaine Andreia da Silva Gomes

Titulares
Marcelo Matias de Almeida

Representante dos Órgãos Administrativos
Suplente
T. A. Paulo Gonçalves de Araújo

Titular

T. A. Ariane Rigotti

Representante dos Órgãos Suplementares
Titular

Prof.9 Mirlene Ferreira Macedo Damázio

Suplente
Prof. Tomaz Espósito Neto

Representantes Discentes

Suplentes

Titulares

Ana Elisa Rola Rodrigues

Karine Yumi Maeda

Letícia Alves Garcia

Lara Azambuja Canavarros

Maria Heloísa Xavier Pereira da Silva

Eduardo Correia Pracz

Alt. 29
Nas ausências e impedimentos legais dos Membros Natos deste
Conselho, assumem suas funções, os respectivos substitutos imediatos.
Art.39

Revogar a Portaria n.9 1.082, de 19 de novembro de 2018, da

Reitora da UFGD.

Prütílvrafcio EdyardoiJe Barros /
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IViSNlSTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS
PORTARiA N.s 221, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019.

A REITORA DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE
DOURADOS, no uso de suas atribuições legais e considerando o art. 15 do Estatuto da
UFGD, RESOLVE:
Incluir FRANKLíN SCHSV1AL2 DA ROSA como membro titular discente do

Conselho UniversItário/COUNí/UFGD, composto pela Portaria n.2 175, de 15 de
fevereiro de 2019, pelo Reitor em exercício da UFGD, em substituição à discente Maria
Heloisa Xavier Pereira da Silva.

Prof.s LIane Maria Caiarge
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UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS

LISTA DE PRESENÇA DA REUNIÃO DO COLEGTQ
ELEITORAL DA UFGD
MEMBROS CEPEC

Data: 21/03/2019-08h45niin
Rep. Câmara de Ensino de

Prof.

Graduação

Contini

Rep. Câmara de Ensino de

Prof." Emília Alonso Balthazar

Alaerte

Antonio

Martelli

Graduação

Rep. Câmara de Ensino de

Prof." Jeanne Mariel Brito de Moura

Graduação

Maciel

Rep. Câmara de Ensino de

Prof." Márcia Regina Russo

Graduação

Rep. Câmara de Ensino de

Prof. Marcos Mansano Furlan

Graduação

Prof. Rafael Ferreira Gregolin

Rep. Câmara de Ensino de
Graduação

Prof. Tiago André Denck Colman

Rep. Câmara de Ensino de
Graduação

Prof. Valdiney Cambuy Siqueira

Rep. Câmara de Ensino de
Graduação

Rep. Câmara de Ensino de Pós- Prof. Eriton Rodrigo Botero
Graduação e Pesquisa

Rep. Câmara de Ensino de Pós- Prof." Kinia Hilda Moreira
Graduação e Pesquisa

Rep. Câmara de Ensino de Pós-

Prof. Marcos Gino Fernandes

Graduação e Pesquisa

Rep. Câmara de Ensino de Pós- Prof. Jorge Wilson Cortez
Graduação e Pesquisa

Rep. Câmara de Ensino de Pós- Prof. Willyam Róger Padilba Barros
Graduação e Pesquisa

Rep. Câmara de Ensino de Pós- Prof." Verônica Aparecida Pereira
Graduação e Pesquisa

Rep. da Câmara de Extensão

Prof. Alcimar Silva de Queiroz

Rep. da Câmara de Extensão

Prof." Fabiana Raupp

Rep. da Câmara de Extensão

Prof. Leandro Vinícios Carvalho

Representante dos docentes

Prof. Cassio Knapp

Representante dos docentes

Prof." Cláudia Gonçalves de Lima
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Representante dos docentes

Prof.^ Seíla Rojas de Souza

Representante dos Técnicos

T. A. Cleison Marin

Administrativos

Representante dos Técnicos

T. A.Igor Holzbach

Administrativos

Representante dos Técnicos

T.

Administrativos

Nascimento

Representante discente

Edgar Vinicius Cristaldo Vilhaiba

Representante discente

João Gabriel Lima da Silva

A.

Jefferson

Damaceno

do

<2.

Representante discente

Wanderson da Costa
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS
PORTARIA N,s 287, DE 14 DE MARÇO DE 2019.

A REITORA DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS
no uso de suas atribuições legais e estatutárias, e especiaimente a estabelecida no art. 20
do Estatuto da UFGD, RESOLVE:

Art. 12
Recompor o Conselho
Cultura/CEPEC/UFGD, conforme segue:

de

Ensino,

Pesquisa,

Extensão

Titulares

Prof.s Liane Maria Calarge - Reitora
Prof. Mareio Eduardo de Barros - Vice-Reitor
Prof. Caio Luis Chiarielio - Pró-Reitor de Gestão de Pessoas

T. A Cristiane Stolte - Pró-Reitora de Avaliação Institucional e Planejamento
Prof.2 Juliana Rosa Carrijo Mauad - Pró-Reitora de Extensão e Cultura

Prof.2 Kely de Picoli Souza - Pró-Reitora de Ensino de Pós-Graduação e Pesquisa
Prof.2 Rosiida Mara Mussury Franco da Silva - Pró-Reitor de Assuntos Comunitários e
Estudantis

Prof.2 Paula Pinheiro Padovese Peixoto - Pró-Reitora de Ensino de Graduação
T. A. Vander Soares Matoso - Pró-Reitor de Administração
Representantes da Câmara de Ensino de Graduação
Titulares

Suplentes

Prof. Alaerte Antônio Marteili Contini

Prof. Hermes Moreira Júnior

Prof.3 Ernília Alonso Balthazar

Prof. Narciso Bastos Gomes

Prof.s Jeanne Mariel Brito de Moura Maciel

Prof. Eduardo André Flach Basso

Prof.ã Márcia Regina Russo

Prof. Diego Marques da Silva Medeiros

Prof. Marcos Mansano Furlan

Prof. José Jair Soares Viana

Prof. Rafael Ferreira Gregolin
Prof. Tiago André Denck Coíman
Prof. Valdiney Cambuy Siqueira

Prof.2 Cristina Tostes Filgueiras
Prof. Vanderson Hafemann Fragal
Prof. Dacley Hertes Neu

Representantes da Câmara de Ensino de Pós-Graduação e Pesquisa

Prof. Eriton Rodrigo Botero

Suplentes
Prof.ã Irene Magalhães Craveiro

Prof.^ Kenia Hilda Moreira

Prof. Gustavo de Souza Preussier

Prof. Marcos Gino Fernandes

Prof. Luciano Oliveira Geisenhoff

Prof. Jorge Wilson Cortez
Prof. Willyam Róger Padilha Barros
Prof.2 Verônica Aparecida Pereira

Prof. Arquimedes Gasparotto Júnior

Titulares

Prof.2 Vera Luci de Almeida

Prof. Paulo Bungart Neto

Representantes da Câmara de Extensão e Cultura
Titulares

Prof. Alcimar Silva de Queiroz
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e

Prof.ã Fabiana Raupp
Prof. Leandro Vinícios Carvalho

igor de Almeida Balduino Leite
Prof. Tiago Dziekaniak Figueiredo

Representantes dos Servidores Docentes
Suplentes

Titulares

Prof. Cassío Knapp
Prof.s Cláudia Gonçalves de Lima
Prof.5 Seila Rojas de Souza

Prof. Fabiano Coelho
Prof. Ricardo do Carmo Filho
Prof. Leandro Osmar Werie

Representantes dos Servidores Técnicos Administrativos
Suplentes

Titulares
Cieison Marin

Maria Micheile Teixeira da Matta Santos

Igor Holzbach

Aiina Paula de Carvalho Martelii

Jefferson Damaceno do Nascimento

Ivan Claudino Herrmann

Representantes Discentes
Suplentes

Titulares

Wanderson da Costa

Rafael Ribeiro Meireles

João Gabriel Lima da Silva

Emely Vitória Vasconcelos Lopes

Edgar Vinícius Cristaldo Vilhaiba

Lívia Almeida Rocha Bandeira

Art. 25

Revogar a Portaria n.5 152, de 08 de fevereiro de 2019, da Reitera

Art. 32

Esta portaria entrar em vigor na data de sua publicação.

da UFGD.

Prof.5 LIane Maria Calarge
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LISTA DE VOTACAO DE CANDIDATURAS PARA COMPOSIÇÃO DE
LISTAS tríplices DE INDICAÇÕES DE NOMES PARA ESCOLHA DF
REITOR E VICE-REITOR DA UFGD- 2019-202T.

MEMBROS CEPEC
Data: 21/03/2019
Rep. Câmara de Ensino de
Graduação

Prof.

Rep. Câmara de Ensino de
Graduação

Prof." Emília Alonso Balthazar

Rep. Câmara de Ensino de

Prof." Jeanne Mariel Brito de Moura

Graduação

Maciel

Rep. Câmara de Ensino de

Prof." Márcia Regina Russo

Alaerte

Antonio

Martelll

Contini

Graduação

Rep. Câmara de Ensino de

Prof. Marcos Mansano Furlan

Graduação

Rep. Câmara de Ensino de
Graduação

Prof. Rafael Ferreira Gregolin

Rep. Câmara de Ensino de

Prof. Vanderson Hafemann Fraga!

Graduação

Rep. Câmara de Ensino de

Prof. Valdiney Cambuy Siqueira

Graduação

Rep. Câmara de Ensino de Pós- Prof. Eriton Rodrigo Botero

Graduação e Pesquisa
Rep. Câmara de Ensino de Pós- Prof." Kênia Hilda Moreira
Graduação e Pesquisa
Rep. Câmara de Ensino de Pós- Prof. Marcos Gino Fernandes
Graduação e Pesquisa
Rep. Câmara de Ensino de Pós- Prof. Jorge Wilson Cortez

Graduação e Pesquisa
Rep. Câmara de Ensino de Pós- Prof. Willyam Róger Padílha Barros

Graduação e Pesquisa
Rep. Câmara de Ensino de Pós- Prof." Verônica Aparecida Pereira
Graduação e Pesquisa
Rep. da Câmara de Extensão

Prof. AIcímar Silva de Queiroz

Rep. da Câmara de Extensão

Prof." Fabiana Raupp

Rep. da Câmara de Extensão

Prof. Leandro Vinícios Carvalho

Representante dos docentes

Prof. Cassio Knapp
SOC/UFGD - ■(0xx67}3410-2712-fax(0xx67)3421-9493
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Representante dos docentes

Prof." Cláudia Gonçalves de Lima

Representante dos docentes

Prof.' Seila Rojas de Souza

Representante dos Técnicos

T. A. Cieison Marin

CML

Administrativos

Representante dos Técnicos

T. A.Igor Holzbach

Administrativos

Representante dos Técnicos

T.

Administrativos

Nascimento

Representante discente

Edgar Vinicius Crístaldo Vílbalba

Representante discente

Emely Vitória Vasconcelos Albernaz
Lopes

Representante discente

Rafael Ribeiro Meireles

A.

JeíTerson

Damaceno

do

SOC/UFGD - ■(0xx67)3410-2712-fax(0xx67)3421-9493
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LISTA DE VOTACAO DE CANDIDATURAS PARA COMPOSIÇÃO DE
LISTAS tríplices DE INDICAÇÕES DE NOMES PARA ESCOLHA DF,
REITOR E VICE-REITOR DA UFfíD- 2019-2023.
MEMBROS COUNI
Data: 21/03/2019
Reitora

Prof.® Liane Maria Calarge

Vice-Reitor

Prof. Mareio Eduardo de Barros

Pró-Reitora de Ensino de Prof." Paula Pinheiro Padovese Peixoto

Graduação
Pró-Reitora de Ensino de Prof," Silvana de Paula Quintão Scalon

Pós-Graduação e Pesquisa

'AA^r{]

(em exercício)
Pró-Reitor de

Extensão

e T. A. Wagner Vieira Olieveíra

Cultura(em exercício)
Pró-Reitor de Administração T. A. Vander Soares Matoso
Pró-Reitora de Avaliação
Institucional e Planejamento
Pró-Reitor

de

Gestão

T. A. Cristiane Stolte

de Prof. Caio Luis Chiariello

Pessoas

Pró-Reitora
de
Assuntos Prof." Rosilda Mara Mussury Fran
Comunitários e Estudantis
Silva
Diretor da FACET

Prof. Adão Antonio da Silva

Diretor da FADIR

Prof. Alfa Oumar Díallo

Diretor da FACE

Prof. Antonio Carlos Vaz Lopes

Diretor da FAIND

Prof. Antonio Dari Ramos

Diretor da FAEN

Prof. Etienne Biasotto

Diretora da EAD

Prof. Elizabeth Matos Rocha

Diretor da FCH

Prof. Jones Dari Goettert

Diretora da FCS

Prof." Silvia Aparecida Oesterreich

SOC/UFGD - ■(0xx67)3410-2712-fax(0xx67)3421-9493
Rua João Rosa Góes, 1761 - Dourados - MS - CEP: 79.825-070
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Diretora da FCBA

Prof." Gisele Jane de Jesus

Diretor da FCA

Frof. Guilherme Augusto Biscaro

Diretor da FAED

Prof. Mario Sérgio Vaz da Silva

Diretor da FACALE

Prof. Rogério Silva Pereira

Representante Docente

Prof." Denise Mesquita de Melo Almeida

Representante Docente

Prof. Eduardo Manfredíni Ferreira

Representante Docente

Prof. Fábio Perboni

Representante Docente

Prof. Gerson Bessa Gibellí

Representante Docente

Prof." Josiane Fujisawa Filus de Freitas

Representante Docente

Prof. Luiz Augusto Freire Lopes

Representante Docente

Prof. Munir Mauad

Representante Docente

Prof. Rodrigo Matheus Pereira

Representante Docente

Prof."

Selma

Helena

Marchi

Hashimoto

Representante Docente

Prof. Sidnei Azevedo de Souza

Representante Docente

Prof. Tiago Resende Botelho

Rep. Órgãos Suplementares

Prof."

Mirlene

Ferreira

Macedo

Cecília

Almeida

Damázio

Rep. Órgãos Administrativos T. A. Aríane Rigotti
Rep. Técnico Administrativo T.

A.

Andressa

Bachega Casari
Rep. Técnico Administrativo

T. A. Cleberson dos Santos Paião

Rep. Técnico Administrativo

T. A. Marcelo Matias de Almeida

Representante discente

Ana Elisa Rola Rodrigues
SOC/UFGD - B(0xx67)3410-2712-fax(0xx67)3421-9493
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Representante discente

Letícia Alves Garcia

Representante discente

Franklin Schmalz da Rosa

Rep.
Empresariais

Entidades

(não indicado pelo órgão)

Rep.

Entidades

(não indicado pelo órgão)

ff 7

YíX

''

Trabalhadoras

Rep. Conselhos Regionais

(não indicado pelo órgão)

SOC/UFGD - ■(Oxx67)3410-2712-fax(0xx67)3421-9493
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FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS

ATA DA REUNIÃO DO COLÉGIO ELEITORAL CONSTITUÍDO PARA
REALIZAR A INDICAÇÃO DAS LISTAS TRÍPLICES PARA ESCOLHA DE
REITOR E VICE-REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE

DOURADOS, MANDATO 2019-2023, REALIZADA NO DIA 21 DE MARÇO DE
2019.

1

Aos vinte e um dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove, às oito horas e

2

quarenta e cinco minutos, nas dependências da Universidade Federal da Grande

3

Dourados, Cine Auditório da Unidade I, sob a presidência do Vice-Reitor, Professor

4

Mareio Eduardo de Barros, em atendimento à Convocação n® 02/2019 reuniram-se o

5

Conselho Universitário e o Conselho de Ensino, Pesquisa, Extensão e Cultura.

6

Presentes os seguintes Conselheiros do Conselho Universitário/COUNI: Prof. Caio

7

Luís Chiariello - Pró-Reitor de Gestão de Pessoas; T. A. Cristiane Stolte - Pró-Reitora de

8

Avaliação Institucional e Planejamento; T. A. Wagner Vieira Oliveira - Pró-Reitor de

9

Extensão e Cultura, em exercício; Prof.® Silvana de Paula Quintão Scalon - Pró-Reitora de

10

Ensino de Pós-Graduação e Pesquisa, em exercício; Prof® Paula Pinheiro Padovese

11

Peixoto - Pró-Reitora de Ensino de Graduação; Prof® Rosilda Mara Mussury Franco Silva

12

- Pró-Reitora de Assuntos Comunitários e Estudantis; T. A. Vander Soares Matosos -Pró-

13

Reitor de Administração; Prof Adão Antonio Silva - Diretor da Faculdade de Ciências

14

Exatas e Tecnologia; Prof Alfa Oumar Diallo - Diretor da Faculdade de Direito e

15

Relações Internacionais; Prof Antonio Dari Ramos - Diretor da Faculdade Intercultural

16

Indígena; Prof® Elizabeth Matos Rocha - Diretora da Faculdade de Educação a Distância;

17

Prof Etienne Biasotto - Diretor da Faculdade de Engenharia; Prof® Gisele Jane de Jesus -

18

Diretora da Faculdade de Ciências Biológicas e Ambientais; Prof Jones Dari Goettert -

19

Diretor da Faculdade de Ciências Humanas; Prof Mario Sérgio Vaz da Silva - Diretor da

20

Faculdade de Educação; Prof Rogério Silva Pereira - Diretor da Faculdade de
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21

Comunicação, Artes e Letras; Prof.^ Silvia Aparecida Oesterreich - Diretora da Faculdade

22

de Ciências da Saúde; Prof.® Denise Mesquita de Melo Almeida, Prof. Eduardo Manfredini

23

Ferreira, Prof. Fábio Perboni, Prof. Gerson Bessa Oibelli, Prof Josiane Fujisawa Filus de

24

Freitas, Prof. Luiz Augusto Freire Lopes, Prof. Munir Mauad, Prof. Rodrigo Matheus

25

Pereira, Prof Selma Helena Marchiori Hashimoto, Prof. Sidnei Azevedo de Souza e Prof.

26

Tiago Resende Botelho - representantes dos servidores Docentes; Prof.^ Mirlene Ferreira

27

Macedo Damázio - representante dos Órgãos Suplementares; T. A. Ariane Rigotti -

28

Representante dos Órgãos Administrativos; T. A. Andressa Cecília Almeida Bachega

29

Casari, T. A. Cleberson dos Santos Paião e T. A. Marcelo Matias de Almeida -

30

representantes dos servidores Técnicos Administrativos; Ana Elisa Rola Rodrigues,

31

Franklin Schmalz da Rosa e Letícia Alves Garcia - representante dos discentes. Foi

32

registrada a ausência justificada da Magnífica Reitora, professora Liane Maria Calarge.

33

Presentes os seguintes membros do_ConseIho de Ensino, Pesquisa, Extensão e

34

Cultura/CEPEC: Prof. Alaerte Antônio Martelli Contini, Prof.® Emília Alonso Balthazar,

35

Prof.® Jeanne Mariel Brito de Moura Maciel, Prof Márcia Regina Russo, Prof. Marcos

36

Mansano Furlan, Prof Rafael Ferreira Gregolin, Prof Vanderson Hafemann Fragal

37

(suplente) e Prof. Valdiney Cambuy Siqueira - representantes da Câmara de Ensino de

38

Graduação; Prof® Kenia Hilda Moreira, Prof Marcos Gino Fernandes, Prof. Jorge Wilson

39

Cortez, Prof. Willyam Róger Padilha Barros e Prof® Verônica Aparecida Pereira -

40

representantes da Câmara de Ensino de Pós-Graduação e Pesquisa; Prof Alcimar Silva de

41

Queiroz, Prof.® Fabiana Raupp e Prof. Leandro Vinícios Carvalho - representantes da

42

Câmara de Extensão e Cultura; T. A. Cleison Marin, T. A. Igor Holzbach e T. A. Jefferson

43

Damaceno do Nascimento - representantes dos servidores técnicos administrativos; Edgar

44

Vinicius Cristaldo Vilhalba, Emely Vitória Vasconcelos Albemaz Lopes e Rafael Ribeiro
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45

Meireles - representantes dos discentes. Foram registradas as ausências justificadas dos

46

seguintes conselheiros: Prof. Tiago André Denck Colman, discente Wanderson da Costa e

47

João Gabriel Lima da Silva. Registrou-se a ausência sem justificativa do professor Eriton

48

Rodrigo Botero. Sendo registrado o quorum regimental, o Presidente em exercício

49

declarou abertos os trabalhos e passou a discussão do único item da pauta. 01 -

50

Elaboração da Lista Tríplice de indicações de nomes para escolha de Reitor e Vice-

51

reitor da UFGD - 2019-2023. Em apreciação as Normas para elaboração da Lista

52

Tríplice. Aprovada conforme Resolução n° 005/2019 - Colégio Eleitoral da UFGD. Em

53

apreciação a composição da Comissão Eleitoral pelos seguintes membros: Prof. Sidnei

54

Azevedo de Souza, o T. A. Marcelo Matias de Almeida e a discente Ana Elisa Rola

55

Rodrigues. Aprovado. Na seqüência, seguindo as Normas, o presidente em exercício

56

indicou o conselheiro professor Sidnei Azevedo de Souza para presidir os trabalhos da

57

Comissão Eleitoral e foi realizado um recesso de trinta minutos para a inscrição de

58

candidaturas no processo de votação para composição da lista. Foram reiniciados os

59

trabalhos com o anúncio, pelo Presidente da Comissão Eleitoral, das candidaturas inscritas

60

para o processo de votação, que atendem ao disposto na legislação: Candidato 1 a Reitor:

61

Prof.

62

Candidato 3 a Reitor: Prof. Dr. Jones Dari Goettert; e Candidato 1 a Vice-Reítor: Prof. Dr,

63

Alfa Oumar Diallo; Candidato 2 a Vice-Reitor: Prof.^ Dra. Cláudia Gonçalves de Lima;

64

Candidato 3 a Vice-Reitor: Prof. Dr. Eduardo Manfredini Ferreira. Em seguida a Comissão

65

Eleitoral iniciou o processo de votação, realizando a chamada nominal dos membros do

66

Colégio Eleitoral para a votação uninominal e assinatura na lista de votação. Após o

67

término da votação, o Presidente da Comissão Eleitoral anunciou o resultado apurado pela

68

mesa: Candidato 1 a Reitor - Prof. Dr. Antonio Dari Ramos: 03 (três) votos; Candidato 2

Dr. Antonio Dari Ramos; Candidato 2 a Reitor: Prof. Dr. Etienne Biasotto;
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69

a Reitor: Prof. Dr. Eíienne Biasotto: 51 (cinqüenta e um) votos; Candidato 3 a Reitor: Prof.

70

Dr. Jones Dari Goettert: 08 (oito) votos; e Candidato 1 a Vice-Reitor: Prof. Dr. Alfa Oumar

71

Diallo: 05 (cinco) votos; Candidato 2 a Vice-Reitora: Prof." Dra. Cláudia Gonçalves de

72

Lima: 51 (cinqüenta e um) votos e Candidato 3 a Vice-Reitor: Prof. Dr. Eduardo

73

Manfredini Ferreira: 06 (seis) votos. Foram registrados, ainda, 01 (um) voto em branco e

74

duas ausências. Diante do resultado e na ausência de recurso, o Presidente da Comissão

75

proclamou a composição da Lista Tríplice, conforme as Normas aprovadas: 1" indicação -

76

Candidato a Reitor - Prof. Dr. Etienne Biasotto: 2" indicação - Candidato a Reitor - Prof.

77

Dr. Jones Dari Goettert; e 3" indicação - Candidato a Reitor - Prof. Dr. Antonio Dari

78

Ramos; e a 1" indicação a Candidata a Vice-Reitora - Prof." Dr." Cláudia Gonçalves de

79

Lima; 2" indicação a Candidato a Vice-Reitor - Prof. Dr. Eduardo Manfredini Ferreira; e 3"

80

indicação a Candidato a Vice-Reitor - Prof. Dr. Alfa Oumar Diallo. Após realizar a

81

proclamação das Listas Tríplices para escolha do Reitor e Vice-Reitor, mandato 2019-

82

2023, a Comissão passou a palavra ao Presidente do Colégio Eleitoral. O Presidente

83

colocou em votação a composição das Listas Tríplices, as quais foram aprovadas por

84

unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e

85

encenou à reunião às dez horas e trinta e cinco minutos. E para constar, eu, Juciane

86

Verônica Napolitano, Secretária dos Órgãos Colegiados, lavrei a presente Ata que, segue

87

assinada por mim, pelo Presidente, e pelos demais membros presentes. Dourados, 21 de

88

março de 2019.

89

T. A. Juciane Verônica Napolitam

90

Prof. Mareio Eduardo de Barros/

91

Prof. Caio Luis Chiariello

92

T. A. Cristiane Stolte
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93

T. A. Wagner Vieira Oliveira (suplente)

94

Prof.® Silvana de Paula Quintâo Scalon

95

Prof.® Rosilda Mara Mussury Franco Silva

96

Prof.® Paula Pinheiro Padovese Peixoto

97

T. A. Vander Soares Matoso

98

Prof. Adão Antonio Silva

99

Prof. Alfa Onmar Diallo

100

Prof. Antonio Carlos Vaz Lopes

101

Prof Antonio Dari Ramos

102

Prof.® Elizabeth Matos Rocha

103

Prof Etienne Biasotto

104

Prof® Gisele Jane de Jesus

105

Prof. Guilherme Augusto Biscaro

106

Prof Jones Dari Goettert

107

Prof Mario Sérgio Vaz da Silva

108

Prof Rogério Silva Pereira

109

Prof® Silvia Aparecida Oesterreich

110

Prof.® Denise Mesquita de Melo Almeida

111

Prof Eduardo Manfredini Ferreira

112

Prof Fábio Perboni

113

Prof Gerson Bessa Gibelli

114

Prof® Josiane Fujisawa Filus de Freitas

115

Prof Luiz Augusto Freire Lopes

116

Prof Munir Mauad
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117

Prof. Rodrigo Matheus Pereira_

118

Prof.® Selma Helena Marchiori Hashimoto

119

Prof. Sidnei Azevedo de Souza

120

Prof. Tiago Resende Botelho

121

Prof.® Mirlene Ferreira Macedo Damázio

122

Prof. Alaerte Antônio Martelli Con

123

Prof.® Emília Alonso Balthazar_

124

Prof.® Jeanne Mariel Brito de Moura Maciel

125

Prof.® Márcia Regina Russo

126

Prof. Marcos Mansano Furlan

127

Prof. Rafael Ferreira Gregolin_

128

Prof. Vanderson Hafemann Fragai (suplente)

129

Prof. Valdiney Cambuy Siqueira

130

Prof.® Kenia Hilda Moreira

131

Prof Marcos Gino Fernandes

132

Prof. Jorge Wilson Cortez

133

Prof. Willyam Róger Padilha Barros

134

Prof.® Verônica Aparecida Pereira

135

Prof. Alcimar Silva de Queiroz

136

Prof® Fabiana Raupp

137

Prof. Leandro Vinícios Carvalho

138 Prof. Cássio Kjiapp

^

139

Prof.® Cláudia Gonçalves de Lima

140

Prof.® Seila Rojas de Souza
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141

T. A. Andressa Cecília Almeida Bachega Casari

142

ti
T. A. Ariane Rigotti

143

T. A. Cleberson dos Santos Paião

144

T. A. Cleison Marin

145

T. A. Igor Holzbach

146

T. A. Jefferson Damaceno do Nascimento

147

T. A. Marcelo Matias de Almeida

148

Acad. Ana Elisa Rola Rodrigues CX/WO^

149 Acad. Edgar Vinícius Cristaldo Vilhalba
150

cV>ClrV/C

Duv^lfJu/1 í\

Acad. Emely Vitória Vasconcelos Albernaz Lopes (suplente)

ti 91

151 Acad. Franklin Schmalz da Rosa J-a íVyiJ\
152

Acad. Letícia Alves Garcia

153

Acad. Rafael Ribeiro Meireles (suplente)
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RESOLUÇÃO NS.004, DE 21 DE MARÇO DE 2019.
O COLÉGIO ELEITORAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS, no
USO de suas atribuições legais, RESOLVE:
Homologar a Resolução
Colégio Eleitoral da UFGD.

003/2019, emitida ad referendum pela presidente do

RfoK D*. Marcio^uardo de Barres
Presidente em exercijCio
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FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS

RESOLUÇÃO NS.005, DE 21 DE MARÇO DE 2019.
O COLÉGIO ELEITORAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS, no
USO de suas atribuições legais, RESOLVE:
Art.is Aprovar as Normas para a Elaboração da Lista Tríplice para escolha de Reitor
e Vice-Reitor da Universidade Federal da Grande Dourados - quadriênio 2019-2023, parte
integrante desta Resolução.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor nesta data.

amo
exercício
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FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS
Anexo à Resolução do Colégio Eleitoral da UFGD ns 005, de 21 de março de 2019.

NORMAS PARA A ELABORAÇÃO DA LISTA TRÍPLICE PARA ESCOLHA DE REITOR E VICE-REITOR
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS- QUADRIÊNIO 2019-2023

Art. 1^ Estas Normas disciplinam o processo de votação de candidaturas e de composição da
Lista Tríplice de Indicações para Escolha de Reitor e Vice-Reitor da UFGD -2019-2023.
Art. 2S O Processo de votação de candidaturas para composição da Lista Tríplice será
coordenado por uma Comissão Eleitoral (CE), constituída dentre os membros do Colégio
Eleitoral, tendo, preferencialmente, a seguinte composição:
a)01(um)docente;

b)01(um)técnico-administrativo; e,
c)01(um)discente.
Parágrafo único. A Presidência do Colégio Eleitoral indicará, dentre os membros da Comissão
Eleitoral, o seu Presidente, para coordenação dos trabalhos de votação.
Art. 3S Fica vedada a participação na CE de candidatos, seus cônjuges ou parentes
consangüíneos ou afins até o 2^ grau.
Art. 42 Compete à CE:
I - receber as inscrições dos candidatos à votação para composição da Lista Tríplice;
II - conferir se os candidatos atendem ao exigido na legislação e deferir as inscrições;
III - presidir os trabalhos de votação;
IV - apurar os votos e proclamar o resultado da votação;
Art. 52 São votantes todos os membros do Colégio Eleitoral presentes na reunião na qual será
realizada a votação.

Art. 62 São elegíveis, ao cargo de Reitor e Vice-Reitor, docentes da carreira de Magistério
Superior da UFGD, em efetivo exercício, que estejam posicionados nos dois últimos níveis da
carreira ou possuam título de Doutor (conforme os dispositivos da Lei 9.192, de 20 de
dezembro de 1995), independente do nível ou da classe ocupada.
Parágrafo único. Os candidatos, ao se inscreverem, comprometem-se a acatar estas Normas.
Art. 72 Apenas serão aceitas inscrições de candidaturas para Reitor ou Vice-Reitor, efetivadas
no período da reunião reservado para tal, e um mesmo candidato não poderá se inscrever para
os dois cargos.

Art. 82 As inscrições dos candidatos serão realizadas no período de 30 (trinta) minutos de
recesso na reunião do Colégio Eleitoral de 21 de março de 2019, junto à Presidência da
Comissão Eleitoral.
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Art. 9^ Após o encerramento do período de inscrições, a CE anunciará as candidaturas
deferidas e concorrentes na votação.
Art. 10. A CE organizará a votação, fazendo a chamada nominal dos eleitores que, assinarão a
lista de votação e anunciarão seu voto em um candidato a Reitor e em um candidato a ViceReitor.

Art. 11. Terminada a votação, a apuração dos votos será procedida pela própria CE, que
anunciará ao plenário o resultado e a composição da Lista Tríplice.
Art. 12. A Lista Tríplice será composta obrigatória e ordenadamente pelos três nomes que
obtiveram o maior número de votos no processo de votação no Colégio Eleitoral, para Reitor e
Vice-Reitor, respectivamente.

Art. 13. No caso de empate, para definição da ordem na Lista Tríplice, aplicar-se-ão os
seguintes critérios, obrigatoriamente nesta ordem:

a) primeiro: o candidato que tiver maior tempo de exercício na carreira docente na UFGD, nos
termos do Regimento Geral da UFGD;
b) segundo: o mais idoso.

Parágrafo único.

Os critérios de empate previsto no caput do artigo referem-se às

candidaturas a Reitor e Vice-Reitor.

Art.l4. A lista tríplice, elaborada pela CE,será encaminhada na forma de Resolução do Colégio
Eleitoral.

Art. 15. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Eleitoral.
Art. 16. Estas Normas entram em vigor na data da sua aprovação pelo Colégio Eleitoral da
Fundação Universidade Federal da Grande Dourados.
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RESOLUÇÃO NS. 006, DE 21 DE MARÇO DE 2019.

O COLÉGIO ELEITORAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS, no

uso de suas atribuições legais, em reunião realizada no dia 21 de março de 2019, por
unanimidade e CONSIDERANDO:

O disposto na Lei n^. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, na Lei n^. 9.192, de 21 de
dezembro de 1995, no Decreto ns. 1.916, de 23 de maio de 1996 e no Estatuto e Regimento
Geral da UFGD;

O disposto na Resolução ns. 005/2019 do Colégio Eleitoral da UFGD que estabelece
Normas para a elaboração da Lista Tríplice para escolha de Reitor e Vice-Reitor da UFGD 2019-2023; e,

O resultado da votação uninominal e em escrutínio único de candidatos ao cargo de
Reitor da UFGD - 2019-2023, realizada na reunião do Colégio Eleitoral no dia 21/03/2019;
RESOLVE:

Art.12 Aprovar a composição da Lista Tríplice a ser submetida ao Presidente da
República para escolha e nomeação ao cargo de Reitor da Fundação Universidade Federal da
Grande Dourados, para o quadriênio 2019-2023.
19 colocado: Prof. Dr. Etienne Biasotto
29 colocado: Prof. Dr. Jones Dari Goettert
39 colocado: Prof. Dr. Antonio Dari Ramos

m vigor nesta data.

Art. 29 Esta Resolução

V^arcio

uardo
exerctcio
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RESOLUÇÃO Nfi. 007, DE 21 DE MARÇO DE 2019.
O COLÉGIO ELEITORAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS, no
uso de suas atribuições legais e CONSIDERANDO:

O disposto na Lei n®. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, na Lei n5. 9.192, de 21 de
dezembro de 1995, no Decreto n^. 1.916, de 23 de maio de 1996 e no Estatuto e Regimento
Gerai da UFGD;

O disposto na Resolução n^. 005/2019 do Colégio Eleitoral da UFGD que estabelece
Normas para a elaboração da Lista Tríplice para escolha de Reitor e Vice-Reitor da UFGD 2019-2023;

O resultado da votação uninominal e em escrutínio único de candidatos ao cargo de
Vice-Reitor da UFGD - 2019-2023, realizada na reunião do Colégio Eleitoral no dia 21/03/2019;
RESOLVE:

Art.12 Aprovar a composição da Lista Tríplice para escolha e nomeação do cargo de
Vice-Reitor da Fundação Universidade Federal da Grande Dourados, para o quadriênio 20192023.

12 colocado: Prof.s Dra. Cláudia Gonçalves de Lima
22 colocado: Prof. Dr. Eduardo Manfredini Ferreira
32 colocado: Prof. Dr. Alfa Oumar Diallo

Art. 22 Esta Resolução entra em vigor nesta data.

rros

reside
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COLÉGIO ELEITORAL DA UFGD

ELEIÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DA LISTA TRÍPLICE DE NOMES PARA OS CARGOS DE REITOR E
VICE-REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS/UFGD - QUADRIÊNIO
2019-2023

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO PARA O CARGO DE REITOR

NOME
SIAPE:

CARGO/CLASSE_

:9h!Q3 /2019

DATA

Assinatura:

SOC/UFGD - ■(0xx67)3410-2711/2712-fax(0xx67)3421-9493
Rua João Rosa Góes, 1761 - Dourados - MS • CEP; 79.825-070
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COLÉGIO ELEITORAL DA UFGD

ELEIÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DA LISTA TRÍPLICE DE NOMES PARA OS CARGOS DE REITOR E
VICE-REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS/UFGD - QUADRIÊNIO
2019-2023

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO PARA O CARGO DE REITOR

NOME

w

SIAPE: I65SS35

CARGO/CLASSE

'f/^O l^SStyÇ

H/ [^04/

DATA: -2 i / 03> /2019

Assinatura:

SOC/UFGD - ■(0xx67)3410-2711/2712-fax(0xx67)3421-9493
Rua João Rosa Góes, 1761 - Dourados - MS - CEP: 79.825-070
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COLÉGIO ELEITORAL DA UFGD

ELEIÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DA LISTA TRÍPLICE DE NOMES PARA OS CARGOS DE REITOR E
VICE-REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS/UFGD - QUADRIÊNIO
2019-2023

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO PARA O CARGO DE REITOR

NOME_
SIAPE:

CARGO/CLASSE

O

O

DATA:,2=Jj_P_3_/2019

Assinatura:

SOC/UFGD - ■(0xx67}3410-2711/2712-fax{Oxx67)3421-9493
Rua João Rosa Góes, 1761 - Dourados - MS - CEP: 79.825-070
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COLÉGIO ELEITORAL DA UFGD

ELEIÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DA LISTA TRÍPLICE DE NOMES PARA OS CARGOS DE REITOR E
VICE-REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS/UFGD - QUADRIÊNIO
2019-2023

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO PARA O CARGO DE VICE-REITOR

NOME.
SIAPE:

CARGO/CLASSE ?
DATA: ■^4 / O

f

|

/2019

Assinatura:

SOC/UFGD - ■(0xx67)3410-2711/2712-fax(0xx67)3421-9493
Rua João Rosa Góes, 1761 - Dourados - MS - CEP; 79.825-070
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COLÉGIO ELEITORAL DA UFGD

ELEIÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DA LISTA TRÍPLICE DE NOMES PARA OS CARGOS DE REITOR E
VICE-REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS/UFGD - QUADRIÊNIO
2019-2023

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO PARA O CARGO DE VICE-REITOR

NOME
SIAPE:

CARGO/CLASSE ÍMDjO<A

I

DATA:,^:çl7_Q-Zl/2019

Assinatura:

SOC/UFGD - ■(0xx67)3410-2711/2712-fax(0xx67)3421-9493
Rua João Rosa Góes, 1761 - Dourados - MS - CEP: 79.825-070
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS
COLÉGIO ELEITORAL DA UFGP

ELEIÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DA LISTA TRÍPLICE DE NOMES PARA OS CARGOS DE REITOR E
VICE-REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS/UFGD - QUADRIÊNIO
2019-2023

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO PARA O CARGO DE VICE-REITOR

NOME
SIAPE:

Jyg Ma
11^

^

lg

CARGO/CLASSE

DATA: ^ ^ t O

A^\')

/2019

Assinatura:

SOC/UFGD - B(0xx67)341O-2711/2712-fax(0xx67)3421-9493
Rua João Rosa Góes, 1761 - Dourados - MS • CEP; 79.825-070
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DECLARAÇAO

Eu, Etienne Biasotto, servidor docente da UFGD, matricula SIAPE ns.

1955535 candidato a Reitor da Universidade Federal da Grande Dourados/UFGD para o
quadriênio 2019-2023, declaro que, se integrante da Lista Tríplice, aceito a nomeação para o
referido cargo.

Dourados, 21 de março de 2019.

Prof. Dj< Etienne Biasotto

SOC/UFGD - B(0xx67)3410-2711/2712-íax(0xx67)3421-9493
Rua João Rosa Góes. 1761 - Dourados • MS - CEP: 79.825-070
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS

DECLARAÇÃO

Eu, Jones Dari Goettert, servidor docente da UFGD, matricula SiAPE
n9. 1299737, candidato a Reitor da Universidade Federal da Grande Dourados/UFGD para o
quadriênio 2019-2023, declaro que, se integrante da Lista Tríplice, aceito a nomeação para o
referido cargo.

Dourados, 21 de março de 2019.

Prof. Dr. J

I Goettert

SOC/UFGD - ■(0xx67)3410-2711/2712-fax(0xx67)3421-9493
Rua João Rosa Góes, 1761 - Dourados - MS • CEP; 79.825-070
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DECLARAÇÃO

Eu, Antonio Dar! Ramos, servidor docente da UFGD, matricula SiAPE
n9. 1615497, candidato a Reitor da Universidade Federal da Grande Dourados/UFGD para o
quadriênio 2019-2023, declaro que, se integrante da Lista Tríplice, aceito a nomeação para o
referido cargo.

Dourados, 21 de março de 2019.

Prof. Dr. Antonio Dari Ramos

SOC/UFGD - «(0xx67)3410-2711/2712-fax(0xx67)3421-9493
Rua João Rosa Góes, 1761 - Dourados - MS - CEP: 79.825-070
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I I

^3

Universidade Federal

cia Grande Dourados

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que o servidor ETIENNE BlASOTTO, CPF
n. 889.768.231-68, matrícula SIAPE n. 1955535, exerce o cargo efetivo de Professor do
Magistério Superior, submetido ao regime jurídico único de que trata a Lei 8.112/90, e
vinculado à Carreira de Magistério Superior da Lei 12.772/2012, em jornada de trabalho de
40 horas semanais com Dedicação Exclusiva, estando posicionado funcionalmente na Classe

C - Professor Adjunto, nível IV, com título de Doutor em Ciências emitido pela Universidade
de São Paulo em 15/02/2013.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

Dourados/MS,27 de março de 2019.

L

Vinicins Gonçalves Almeida
Pró-Reitor de Oestão de Pessoas em exercício
Matrícula SIAPE n° 1785629

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas - PROGESP/UFGD
■(0xx67)3410-2775 E-matI: oroQesD@ufad.edu.br
Rua João Rosa Góes, n" 1761 - CEP 79.825-070 - Dourados ■ MS
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Uí

Universidade Federal
\3

da Grande Dourados

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que o servidor JONES DARI GOETTERT,
CPF n. 543.811.180-49, matrícula SIAPE n. 1299737 exerce o cargo efetivo de Professor do

Magistério Superior, submetido ao regime jurídico único de que trata a Lei 8.112/90, e
vinculado à Carreira de Magistério Superior da Lei 12.772/2012, em jornada de trabalho de
40 horas semanais com Dedicação Exclusiva, estando posicionado funcionalmente na Classe

D - Professor Associado, nível III, com título de Doutor em Geografia emitido pela
Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" em 27/10/2005.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

Dourados/MS,27 de março de 2019.

41^

Vinícius Gonçalves Almeida
Pró-Reitor de Gestão de Pessoas em exercício
Matrícula SIAPE n° 1785629

Pró-Reitoria <te Gestão de Pessoas PROGESP/UFGD
■(0x>:67)>U0-2775 E-mail: DroaesD€3ufQd.edü.br
Rua João Rosa Góes,
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I I

/ãZ

Universidade Federal

\3U da Grande Dourados

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que o servidor ANTONIO DARI RAMOS,
CPF n. 639.094.990-15, matrícula SIAPE n. 1615497, exerce o cargo efetivo de Professor do
Magistério Superior, submetido ao regime jurídico único de que trata a Lei 8.112/90, e
vinculado à Carreira de Magistério Superior da Lei 12.772/2012, em Jornada de trabalho de
40 horas semanais com Dedicação Exclusiva, estando posicionado funcionalmente na Classe

D - Professor Associado, nível II, com título de Doutor em História emitido pela
Universidade do Vale do Rio dos Sinos em 29/11/2005.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

Dourados/MS,27 de março de 2019.

Vinícius Gonçalves Almeida

Pró-Reitor de G^tão de Pessoas en? exercício
Matrícula SIAPE n° 1785629

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas - PROGESP/UFGD
■(0*x67)3-íi0-2775 E-mail; DroQeSD@ufQd.edu.br
Rua 3oào Rosa Góes, n" i76i - CEP 79.825-070 • Dourados - MS
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, 22/Oã>/?019

Currículo Lattes
^CuItICUlD Lêtt»s

Etienne Biasotto
EndM«ca pwa acacnr wU CV;lrttp://tottMxapq.br/615729l5471192M

ÚMm* «tMÜiacto do airrfcMlo em 22/SS/2019

Resumo informado pelo autor
Possuí graduação em Engenharia Elétrica pela Universidade de Araraquara (2006), mestrado em Engenharia Elétrica pela Universidade de São Paulo (2009), doutorado

em Engenharia Elétrica pela Universidade de São Paulo (2012) e espedaHsta em Gestão de Hospitais Públicos Federais pelo InsbbJto de Ensino e Pesquisa do Hospital Sfiio
Libanês (2014). Atualmente é professor adjunto da Universidade Federal da Grande Dourados, atuando prindpaknente nos seguintes temas: sistemas de distribuição,
trartsítórios eletromagnéticos, modelagem computacional, efidència energética, qualidade de energia, detecção e classificação de distúrbios elétricos.
(T«]rts Monrado pelo autor)

Nome dvil
Home

Ebonne Biesotto

Dados pessoais
Fllaçie
Naacirante
Carteira da
Identidade
CPF

WUon VUentimBlocoaosHMans Maria SdrvarczBlasotto
23/01/1980• Oouradce/MS - Brasil
8B240B SSP • MS -13/10/1993

8B9.76e.»1-e8

Formação acadêmica/titulação
2009 >2012 Doutorado sm Engenhsrts Eiéinca.
Universidade de São Paulo. USP.Sao Paulo, Brasil

TlUilo Metodologia para o desaflvoMmeíito de um rwvo parWo eclnjturat e iiiáiDitu da ctmela para ladea
de ISkV. Ano de oblef>(do: 2012
Orientador Máno Obskovlcz

Bolsista do{a) Coordenação de Aparletçoemanio de Passeei de Nível Superior
2007 - 2009 Mestrado em Errgenhada Etétrica.
Universidade de SSo Paulo, USP.Sao Pattfo. Bras2

Titulo' Metoddogia de Artálise para a Repolerttíaçao de Linhas de TransmtssAo, Ar>o de obtenção: 2009
Orientador. Méno Oleskovica

Bolsisú do(8) Purtdação para o ktcremanio da Pesquisa e do Apadalçoemenlo Industrial
2013•2014 Espeoalijação em OeetAo de Hosprtais Uruvcnriãrios Federais.
HospHal Sb1o-{.Swiãs. 8IRIO-Í.IB/U4ÊS. Sao Paulo. Brasl
Titulo Tr^tdrla acadêmica na Gestão de HosplIaiE Pübbcoe Federais no BUS
Orientador Virgínia izatMl de Olvelra 1 Eduardo AkuP
1908 -2006

Graduação em Engenharia Elétrica.
Universidade de Araraquara, UNIAHA. Araraquara, Braeã
Tttuto QUALIDADE DE ENERGIA ELETRICA: O CASO DAAVALErTE NO MUNICÍPIO OE DOURADOSMS

Orientedor Edgar Arane

Formação complementar
2008•2086 Curso de curta duração «n NR-10.(Carga horãna; 40h).
SENAI - Departamamo Regional de São Paulo, SENAI/DR/SP, Sao Paub,Brasil
2003 - 2003 Curso de curta tJuraçãonn Comando a Proteção.(Carge horãrts; 18h).
WEG • Matrtz. WEO.Jeragua Do SuL Brasl
2001 - 2003 InglAs..(Carga horãna: éOSh],
American English Institute. /^EL Braail

2001 •2001 Extensão univetsitdris em Oebhi Bãaico.(Carga horária 30h).
Unlvorsidade Federal do Mato Grosao do Sui. UFMS, Campo Grande, Brasil

Atuação proflssionaí
1. Llniversidáde Federal da Grande Doumdoii -UFGD

lAneulo
insttudonal

2014 >2015 V/nculo-Servidor púbico. Enqustkameráa funcional: Inftsestruturae iogrsbiahoivltslv. Carga twárla:
40, Regime: Integral
Outras mformaçêes'

Oefe da divisão de krg/sOca e bifraestrtflura hospitalar do Hoaptal Untvwsaário da UFGO - HU/UFGO
2012 - Atual Enquadramento fUndonat Professor AcQunto, Regime Dedicação excArsIva
Outras irrformaçõas

Aprovado em Concurso Púbico, homotogado através do Editat n° 12/2010, pubicado no DOU do

01/07/2010. seção 3. p. 43, para o cargo de Protessor Adjunto. Nlveil, em re(pme de Dadkação
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Exdusíva. AfM' Enger^aria da Enatgia Sistemas Elétricos de Poténcis, «yn lotação na FA£N FacuUada de Engetiharia.

AtMiladu

03/2018 «Atual

Consathos. ConéasSes e Consularia. ReHena

Espeoficação.
Pmstdaafe da Coinissáo da Recursos a Tllulos Honoriticos do COUNI
10/2016 >03/2018

Conselhos. Conésafies e Consulona. Reitoria

EspeaOcsção:

Comissio de mgulemenlot e normas do COUNI
07/201S «Atual Direção e AdrrénlitrBçaa, Faojidade de Engenharia - FAEN
Cargos ocupados.
Diretor

07/2015-Atual

Conselhos, Comlesdes eConsuilona. Reitona

EjpecrAcação'
Consetfieao do COUNI ■ Conselho UnlversOàrto

12/2012-12/2014

Contemos, Conéssâes a Contulorta. ReHcda
Espacdfcação'

Uembra da Coneelha de Ens/no. Pesquisa. Extensio e CuSira da UFOO - CEPCC
12/2012-12/2014 Direção a Adrnnistrsç&o, AdufDouradot, Seção Sindical ÜFOD
Cargos ocupai:

Olietor esportivo do Sindiatíe dos Pmtassores da UFGD fAdulDouradoa;, aMAo por seus pores, pare a
gestão 201irt4

11/2012•06/2013 Cor^hos, ConéssOas eConsuKona, Reitoria. Pró-Reitoria de Graduação
Espacdicação.'

ComlsséD, ConUssioEspecialparaaelaboraçáodoPwgreinadeAiiloavalàaçiodosCuisos.
09/2012-Atual Graduação, Engenharia de Energia
DIsdpHnas m/nJairedss,

Circuitos Elétricos, ÊUdénde Enetgóoea. Eletrómca, Instalações Elétricas Induetnals. Uiquinae
Elétrices , Qualidade de Energia Elétrtea, Sisfemas EHtrlcos de Potência
07/2012 - Atual Conselhos, Comissãas e Ccnsutorta, Faculdade de Engenharia - FAEN
Evadiieação,'
Comissão Re/msnanie de Apoio ao curso
2. Universidade dc S.io Paulo - USP

IRnculo
bwtltuclonal

2011 - 2011 V/ncuk): Estagiãrto, Enquadramenio fundonal: PAE • Programa de A{wlaiçoant«ito do Enssv), Carga
horãtia: 6. Raglma; Parcial

2011 - 2011 Vinculo: Estagláno, Enquatãamenio fundonal; PAE- Programa de /Icorfeiçoamenio do Ensmo, Carga
hwária. 6, Regime Pardal

SUO-2010 Vinculo; Estagiãrto, ErKtuadrsmento fcmdonsl; PAE • Programa da Apeffdçoameito do Ensino. Carga
horária: 8, Regime. Pardal

2008 - 2008 Vinculo: Estagláno. Enquadramento funcioiMl: PAE - Programa da Aperferçoenrenlo de Ensino, Carga
horária; 6. Regime. Pardal

AthrldadM

08/2011 - Atual Estágio, Escola de Engenharia de São Cartoa, Depariamemo de Errgetihsria Elétrica
ENégto.

ParVcftaçãa no programa PAE como esta^érto holsistajunta à dücVéna *SEi 409• QuaUdade de
^e/gia ElélrKe'o^r9CidB pelo Depertamenla de Engenhene Elétrica de EESCA/SP.

03/2011 •07/2011 Estágio, Escola de Engenharia da São Carlos, Dapartamamo da Engenharia Elétrica
EsCágb.

Parêcipaçio no programa PAE como ealegiárki bolsistaJunto é dbctpãna 'SEL 301 ■ ClKutos EMitcos r
ofemada paio Departamento de Engen/iaria Elétrica da EESC^JSP.

08/2010 -12Q010 Estágio, Eseds da Erigenhaha de São Carlos, Depahwnento de Engenharia Elétrtea
£st^^
Partiapaçéo no programa PAE como eslaglàrtobolsiaãjuntoádisaplina "SEL 40S-QuaUdade de

Energia Bétrica'oleredde pelo Departamenia de Engenhana Bátrica da EESCAJSP.

08/2008 -12/2008 Eatágio, Escda de Ertgermarta de São Carlos. Departamento de Engenharia Elétrica
Ealã^

Participação no programa PAE como eslagiàrK bolsisle lunto é disapiinB 'SEL 109 ■ QuaUdade de
EnerçH Eiálrieia'ofereclde peto Depatiemertlo de Engenharia Elétrica da EESCAJSP.

Projcloi

Projeto* de
pesquisa

2017-Atual Transmisaor de Errergia por meio da Resaonãrtda Magnética

Descrição: Por mais que a Idéia possa aoar um pouco futurista, a vansmissâo de anergia elétrica já é
liastanie comum no mundo, tendo ccmo exemplo o uso diáno das ondas da rsdio, TV, WiFi e até os

aparelhos caiuiares, Esta energia se espaãia em lExlat as dirações até encotrUat um racapter para as
ondas, em uma mesma frequãncui, para assim aimgir o máxrno que um sistams permite para
transferártoa de arwgia em um sistema oscáania. As Investigações a respeito da paBaibi6dade de se

transmibr energia eiétrce sem o uso de fios condutates tweram vtíoo ccm o fisics e engenheiro Nikola
TesJa por voKb de 1B90. Empregando unu lécnica que laz uso da ressortãncia de circuitos elétncos, Tesla

efetuou a tran6m«sâo de energia eiéincs através de ondas eletromagnéticas. As ondas detromagné&cas
de um certo órculo eláltia) é capaz de influenciar outro orcuilo mevno sem ler ttonexão através de um

condutor- Este projeto tem por obt^o trabaftiar com o principio de acoptairtento magnéOco nsssonanto.

onde utitza-se uma tensão continua chaveada por um circuito eleirúnico (lonle).onde o seu campo

ht^:/AiVwiã«.cnpqJbr/cv1attesweb/pkg_ímpcv.trata
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magnético será aumentado por conta da aXa freqüência, que aiimentaré 8 bobina pnmãna (tranemiefior),
no qual Indjzfrá tenado na bobina secundána (ntceplor) oaMrn alimentando uma carga Logo etta
tranam«sãa nâo ae baseia apenas na Induvâo. mas também na ressonância entre os circuitos elétricos.

Quando um Mtema (fonte)realiza exeiiscões perIódicAS sobre um sisteme receptor oaúlanie, acontece
um fenômeno de supwiMéiçâo que aliara a energia deste último. Se a freqüência de acorrénda desses
estímulos for igual é freqüência da osdlocêo natural do sistema receptw. aconteceré e mérinia

transferência de energia para este sistema. Oesta forma, pretende-se dMenvohrer um protótipo sietrênico
pars transmitir energia sem a umzsçáo de material condutor por melo do pdndpio de ressonênda

eletromagnética. Sendo assim, visa-se realizar uma anãl-sa mais aprolunúada do seu fundonamento. de
modo que se poesa obter a manr efidênas poMivel do equipememo. considerando as suas limtiBçães
físicas, para assim ser estudado as spêcaçêes práticas do rnevno. como por exemplo, um carregador de
batena de celular ou de carro elétrico, isso sem s ubíização de Dos condutores entre eles. podendo ser
alimentado por uma placa folovoltalca.
Situação: £m «idamenio Natureza: Profelos de pesquisa

Alunos envolvidos. Graduação (3),
Intograntes Eterna Biasotto; Gerson Bessa Gibeli(Responsável); Ertc Vslero Caivalio de Silva;
Fernando de Castro Ferreira, Luen Pablo Gonçalves Andrade
201S - Atual Modelagem computedonal do dstema de dlsldbuiçio de energts elétrica da JF60
Oescriçáo. Este (ratxalia tem por obtetivo a realização da modelagem compuiaaonsi do tisienta de
distribuição de energia elétrica na UFGO através de um software de simulação de transitórios
eletromagnéticos denominado ATP(Akemative Transieni Program). Esta modelagern conquladonal
proporcionará. fuTuramente. a raaização desimulaçdes dos transitónos eietromagnéücos devido à
entrada e salda de carga no sistema, expansão do sistema, curios-circuilcs. descargas atmosféricas entre
outros distúrbios oue possam ocomer no sistema. Para a modelagem computacional deverá ser realizado
um levantamento de todas as cargas elétricas Instaladas na universidade. Esse levantamento será feito

utilizando-se de um analieador de qualdade de energia elétrica que será disponibtkzado pelo curso de
Engenharia ds Energia da FAEN. Após o levarttamento dos dados,o sistema será modeisdo através ito

software ATP. possit^iando a raaização de diversos estudos e pesquisas abordartdo o sistvna de
disfnbuiçêoda UFGO.

SHuaçéo Em andamento Natureza: Proieios da pesquisa
Ahmos BfTvoWdcis; Oreduação (3);

Integrantes. Elisnns BiasoHa (Responsável);; Casslano Rocita Maruca; Tarcfsio Farraira da Silva
2009*2011

C^teça deséne ds cruzeta verde de MLC

Descrição; Este projeto tem como objetivo aprimorar diversas etapas do PD120 - 'Qesenvolviriieniode
novas lecncfogias em madeiras apkcadas á fabncaçêo de cruzetas para utiuzaçáo em rede de distnbuiçéo
de energia'• de modo a maximizar os processos produtivos e deãnir pontos de controla de qualidade na
fabncação de cruzetas empragotdo a tecnologta Madeira Laminada Colada (MLC). Nesse contexto, fazse necessário o desenho mais apurado das etapas produiivns através de cxvtcalot alicerçados com base
das engenhanes de produto e irvjustnal. As etapas deste prcieto abrangem Ajndamentaknenla a
otimizaçáo do proceseo de (abncaçáo tanto em nível de equipamenios como de adequação para um

processo industrtalizado. A partir desta oOmização. buscar-«è-é avalar o dB&erTq>enno das eruzalas em
campo em condtçdes emuladss ês condições reais de uso
Situação: Conduldo Natureza Projetos de pesquisa
Alunos envolvidos; Doutorado (1J,

Intt^entes EPenne Biasotto (Responsável): Mano Oleskovtcz: Danis Vãnicius Coury: Cláut^o .losé dos
Santos. Geraldo Roberto Martins da Costa; Carillo Calil Júnior Anionio Alves Oas

Flnanoadortes): Companhia Psuiata tie Força e Luz-CI^L
2007 - 2010 MelcxJolDgia deanáüse a aplicação para a transformação de knfias de 34.5 kV para a classe de 59 kV
Descrição' Com o cresomanto rsatml do sistema elétrico brastiewo. verificado através de um aumento
sistemático da demanda e do consumo da energia etétrics, cteervado phnclpatnerite nos grandes cenboe

urbanos e nas regiões onde se concentra uma maior atrvidade mdustnsL msceu também a comptexidade
para a sdmInIsbaçãD, sujHrvfsão a controle no aiendénarrla ao sislema corm um lodo. Sendo assim,

assodada ao nervo canário do mercado energético, a crescente necessidade da expansão dos sistemas
de geração, transmissão s de distribuição tem se apresentado como um novo e constanie desafio para o
desenvdvimenio da soluçâes focadas neste contexto. Como falo. lam-sa que e eqransáo da cspaodada
para o sistema de transmissáo, ru malona das situações já sobrecarregado, pode sai feita pela criação

direta de novas linhas acopladas ao sistema exislante. E interassanie salentar que tal erqwneão deva
contemplar a ledos os elementos associados ao sleiama de transmissão, como por exempla,
subestações, compensações da inha, etc. As redes de distribuição, cayno prática convenaonal. sdo

dimensionadas com grarides margens de segurança, tanto em ^nção da fáta de conheomotlo do
mslenal empregada como dn fala de tecnologias de análise quando da sua execução. Esta

superdimensionelldade dos sistemas justifica-se por lapsos rias informações esperadas e desejadas
quando do projeto e da sua execução, agregando-se assim, fatores de segurança maiores daqueles
registrados pelos cálculos tevicos levantados. Porém, atualmente, com o desenvoNvnento.

dispon^ização lécmca e econômica de novos equqkamenlos e materiais, abre-se um novo campo de

pesquisa e de ^ttcações práticas induzindo a uma re-engenhana dc sistema obeoteto. Para este projeto
em especfflco venflca-se a possibilidade de pesquisa de metodokrglai e prábcas qiw venfiam a
possibifiiar o aumento da capacnlade de suprimento de energia sem onerar com isto a conoessionária a.
por conaeguínte e sociedade ccmo um todo.

Situação Conduldo Naturaza: Projetos de pesquisa
Alunos envolvidos: Graduação (ZX Mestrado acadêmico (2);

inte^anles Etienne Biasotto: Patrick Santos de Oliveirs; Mario Oleskovicz' Dwés VTinictuE Coury
(Responsável): VIEIRA. J. C. M

Fmanoddor(es| Companhia Pauistads Fprçae Luz-CPFL
Praleto da
extensão

2017-2018 Jogo da Energia Consciente ApKcaçáo prática no Ensino Médio

Descrição: Energia elétrica é uma pauta de grande atenção para governos do mundo Ioda em eapedal
por se tratar de um fpitiduto? axeemamanie valioso, estrat^i» e essendal para o desenvofvfmenlo te
uma nação. Devido a faiores amUemalt e econdmlcps, como Instabitdades na econarme. possfveia
faPias na ánaa te planejamento, e dessa maneirB statsndo todo o Brasã. em nsQnriiS o setor elétrioo. que
somado a períodos de baixa Incidência chuvosa, o que também em parta ^uda a agravar a geração te
energia elétrica, leve toda a sociedade repensar o uso da energia elétnca, evidandando a escassez de
recursos naturais e os custos associados â geração e disnribuição desta rios dias de hoje. Ou seja. a

reflexão de aspeaos como este pata a promoção de hábitos e costumes que visem um mefhor uso te
energia eléirica se tornam fundamentais no atusl cenário energético brasileiro, e por conseqüência
diminuir possíveis desperdícios a gastos desnecessários. Desta forma, este projaio irá promover a
consdentlzaçéo de jovens e adolescentes quanio ao uso raconal da energia elélnca. demorvstrando da
maneira simptes a objetiva, os Impados diretos a indlralos. sodaia. eczxiémicos a arréuentau sobre a

sociedade brasiletra, e atrida permrOr ao aluno o desenvolvimento de uma podura mas crtüa com
relação a questões energéticas. E evidente que na educação, unir diversão e ccnhecrnento é uma receba
de sucesso, poderosa e eficaz. pmapelmentB quando aplicada em sales te aub. é possível aeaim.
abordar temas abrsngaile» e até mesmo cxmplexos como. geração de energia eUlrica. impsaoe
ambientais o sooais a curto e longo crezo te maneira iltra o objetiva, ou seja Wzor de uma forma
diferente tais conheomenlos para dentro das insüluições de ensino.
Situação Corttluido Natureza- Pr^o da extensão
Alunos envofirido*: Graduação (4):

Integrantes Etienne Biasotto: Gerson Bassa Gibeãi (Reaponsãval): Áureo César Lima: Qabnel Flores

Aquino; Vinícius Decarjl Pettnarl Gabriela da SHvb Magalhães: Thiago VolgUanter Pereira

Produção
ProdijÇiio bibllográlica

Artigos complstos publlcsdos em periódicos

ULh BIASOTTO,ETEmC;OLESKOVICZ. MARIO; COURY, DENIS VMCiUS DOS SANTOS
CLAUCHO JOSÉ

Ptoposal for a N«w Slrucbiral ai>d Electrtcal Cressami Standard for tS kV DMbwlion Netwxxte. Joumd of
l^xiPal. Automaljcr andElectrtcaiSyttems., v.%.P.S16-&26. 2014.
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TnüMlhos publicados em anais de eventos (completo)
1.

GOMES DE SOUZA. C. A.; BIASOTTO, E.

IdentificaçAD e ClassrficaçSo de Cargss Através do Conteúdo Harmônico Via Redes Nsurais Artificiais
Fazendo Uso de um Sistema de AquísIçSo de Dados Baseado em Arduino In: LATIN-AMERICAN
CONGRESS OH ELECTRICfTV GENERATiON AND TRANSMiSStON - CLAGTEE 2017, 2017. Mar dal

Plats - Argenuite.
THE 12lh UCDN^ERICAN CONGRESS DN ELECTRiaTY GENERATIOH AND TRAHSMISSION •
CLAGTEE 2017. . 2017

2.

MANICA. C. R., BIASOTTO, i., SEVA. T. F

Localion of Fauits In lhe Power System ol lhe Federal UniverMy of GratHle Oomdos Iry Ailifidal
intellieencs In LATÍI^ERICAN CONGRESS ON ELECTnCITY GENERATKX AND TRANSMISSION

- CLAGTEE 2017. 2017. Merdel Plala - Argentina.
THE 12th UtTIN^ERICAN CONGRESS ON ELECTRIOTV GB4BUTI0N AND TRAHSMISSION.
CLAGTEE 2017. ,2017

3.

OLIVEIRA. L . OLIVEIRA. R. V.. GBELLI. G B.; BIASOTTO, E.: LIMA, A. C.

Análise da Efíoèrrcis Energética em Sistemas de Condidonamento de Ar In: Congreaao Téomco OentlficD
da Engenharia e da Agronarnla, 2015, Foflaleja • CE.
Congraaeo Técnico Cientifico da Ertpenharla e da Agrononda CONTECC 2015.. 2015.
4.

OLIVEIRA L.: SILVA, R. E. P.: BERTUCI, M. L: BIASOTTO. E.; OLIVEIRA, R. V.

Processos de Manuiençéo de Aeronaves In: Congresso Técnico Cieniiflco de Engenharia e da
Agronomia, 201S. Fortaleza - CE

Congresao Tècnleo Clonttfleo da Engenharia e da A^onemia CONTECC 201S., 2016.
5.

OLESKOViCZ, M., LIMA, M. A. A.; BIASOTTO, E.; COURY, D.V.

Estimaiion of Harmonic Currenla hjected by Nonlinear Loada for a Disiofiad Power Suppiy Scenario Ustng
ArvfioN Neurai Neiworlia In: ISih mteinatlonal Conferenca on Harmonlcs and Oualty ol Power. 2012.

Hong Kong.
ProcemilnBa of the XVICHQP . 2012. p i -6
6.

UMA, M. A- A: BIASOTTO. E.: COURY. O. V.: OLESKOVICZ. M.

Etlimação da Verdadeira Oiatorção Harmônica de Conenie Produzida por Cargaa NSo-LIneaies
Utilizando Redes Neurais Arimdsis In; IX CBQEE. 2011. Cuiatié.

IX Conferéncie Braallalra aobre Oualldade da Energia Elétrica.. 2011. p.1 •6
7.

BIASOTTO, E.; OLESKOVICZ. M.: COURY, D. V.; SANTOS. C, J : Marcos, L,fl,

Uma análise direta das regiões de concentreçáo do campo elétrico em uma estrutura de dletribuiçto com

«oladores cerâmicos, tipo pino, da dasae de 15 kV In IX Congresa LaOn American cn Eietrtdty
Generalion sndTransmission (IX CtJkGTEE), 2011, Mar dei Plala.
iX Congreaa Latin American on EMridty Ganaration and Trwtamiasien(K CLAGTGE).. mil. p.t•
6

8. ^

OLIVEIRA.P. S.: BIASOTTO E.; LIMA M. A A: VIEIRA J. C. M; OLESKOVICZ. M.; COURY.

O. V.; SUZUKI. M., MIRANDA. S. A N.; QUERNE, H. F R.

Voltsge elevaUon analysia of overhead dlstrOiution Unes ustng lhe flnlte element malhod In: IKE Power &
Enargy Sooety - General MeeUng. 2011 DetroL Ml. USA.
Power and Enargy Sodety (ieneral Maettng, 2011 EEE.. 2011. p.1 -8

*• íaf BIASOTTO, E.; OLIVEÍkA, P. S.: LIMA, M. A. A..(XESKOV^CZ, M.; VIERA J-C. M; COURY, D. V.;
SUZUKI, M.. MIRANDA. S. A. N.

AnáSse da Elevação da Twisáo Operativa de Linhas de Oistrrbuiçáo Baseada rta Sénulaçio
Computac>oi>al de Campos Elétricos e de Linhas Equlpetencials LIDIzando o Método doe Elementoe

Fimtos In' XVIII Congresso BrasHeiro de Automática, 2010. Bonito.
AnalBdoXVMCongreeeoBraaJiairodeAutomMea. . 2010.p.1 -6

Ü"OLIVEIRA P. S.: BIASOTTO, E.; LIMA, M. A. A.; COURY.D. V.; OLESKOVICZ. M.; VIEIRA, J. C. M;
SUZUKI, M. MIRANDA, S. A N,QUERNE, H, F R,
Anáilee da Elevação da Tensão iDparativa de Linhas de Dtstntiuição Ublzando o Método doe Elementos

Finlloe In: lEEE/^S T&D 2010 - l.8tin America, 2010. São Paub.
Proceedlngs of lEEE/PEST&D 2010• Latirt Amarlca, 2010.. 2010. p.l •6

íàrBIASOTTO. E-, OLÍVERA. P. S., OLESKOVICZ, M., VIEIRA. J. C. M. COURY.O. V., BARBOSA, D,.
AHN.S, U ; SUZUKI, M., MIRANDA, S. A. N.

A Repolenclaçáo de uma Linha de Subtransmluão através da Elevação da Cbsae de Tensio Operafiva
In: Elghth Laiin-Amencan Congress on Electriaty Generalion and Transmission, 2009, Ubatuba-SP

Procaadlngs of The Elghlh Latin-Amartcan Con(pesB on Elaetrictty Ganaration and Tranandealon.
.2009.

12.

OLIVEIRA P. S.; BIASOTTO. E.; COURV.D. V; OLESKOVICZ, M.

Claasiricador de Fala Nsuro-Fuzzy para Proteção de Unhas de Trartsmtssáo In: 8th BrazUan Conference
on Dynamics. Control and ApptcaHons. 2009, Bauru.
Procaedlnga of the 8th Bnzilan Confarenc* on Dyrumlca. Contioi artd Appdcattona.. 200S.
13.

OURESTE.: BIASOTTO, E-: OLIVEIRA. P. S ; OLESKOVICZ. M ;VERA J. C M;CÍXJRY, O. V-

Comportam^ito Hamtònico de um Conjunto de Lâmpadas Fluorascantes Compactas quando de uma
ABnentaçéo Puramente SenoldBl bi: Elghlh LaiirvAmertcan Congress on Electridly Gerteration and
Transmission, 2009, Ubatuba-SP.

Proceadhiga of The Elghth Latln^marican Congreaa on Elactrtcity Gerteratlon wid Tranamiaaian
. 2009.

tà OLIVEIRA P. S.; BIASOTTO, E.; COURY, D, V.; OLESKOVICZ, M.; VIEIRA J. C. M;BARBOSA.D ,
AHN. S. U.: SUZUKI, M.. MIRANDA. S. A. N.

Uma Análise Direta das Regiões do Campo Elétrico em um Isotodor Cerâmico, Tipo Pino. da
34.5 kV In Eighih Labn-Amencan Congress on Electrkáty Generalion and TranamisalMi. 2008. UbatubaSP.

Prpcaedlnga of The Elghth Latln-American Congraea on Electrieity Generatlon and Tranamiaaien
.2009.

15.

BIASOTTO. E.:(XIVERA P S.; OLESKOVICZ, M., COURV, D. V.
A Detecção e Oastlficação de Situações Causadoras tfe Desequilíbrios nas Formas de Onda Ulllzando

Componentes Simétricas e Sistemas Fuzzy In: 7th Brazéan Conference on Dynamics, Contrd and
Applications. 2006. Presidente Prudente.

Preeeedings of the 7th Brazilan Conference on Dynamics, Contrai and AppMcationa.. 2008.
18.

RODRIGUES, L. C. P. BRANCO, H M G. C;BIASOTTO, £.: OLESKOVICZ. M ; COURY, D. V.
Uma análise aulomática das variações de tensão de curta e longa duração asaociadas â qualidade da
energia Nètrica «spondo da transformada wavelat In: XVII Congresso Brasileiro de Autornàdca (XVh
CBA). 2006. Juiz de fora.

XVI Congresso Brasileiro de Automática (XVN CBAJ 2006
17.

BIASOTTO, E.: OLIVEIRA P. S.: OLESKOVICZ, M.: COURY D. V.

Uma Anâise dos Desequilíbrios de Tensão e CorrenteTnfàalcos Baseada em Compcnentes Simétricas e
Sistemas Fuzzy In Vlll Conferência IEEE Iniemacionat de Aplicações Induslrials. 2008. Poços de Caldas
- MG.

Anais da VH Conferência bitarnadortai de Aplicações Industriais.. 2008.

TrsbáJhoe pubNcados em anale da avantoa (raaumo)
1.

MANICA C R.; BIASOTTO. E.

Levantamento d« dados do Sistema Elétrico de Oistribuiçáo da UFGD b ENEPEX Encontro de Ensino
Pesquisa e Extensão da UFGD e da UEUS. 2015. Dourados.
Anais do Encontra do Ensino. Pesquisa ■ Eztsnséo - ENB>CX..2015.
2.

SILVA. T. F, BIASOTTO.E.

Modeiagam Computacional do Sistema de Dtettibuiçâo de Energia EMbca da UFGD In: ENEPEX.
Encontro de Ensino. Pesquisa a Extensão da UFGD e da UEMS,2015 Dourados
Anais de Encontro da Ensino, Pesquisa a Exiansão•ENEPEX., 2015.
3.

SILVA, T. F ; BIASOTTO, E.

Modafegem Computacional do Sistoma de Dtttnbução de Energia Elétrica da UFGD In: ENEPEX.

httpsr/Avwws.cnpqJx/cvlatteswefa/pkgJmpcv.bBta
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Currículo Lattes
Encontro do Ensino. Paoautsa e Cxtonsfto da UFOD o da UEMS, 2014. Dourados.

Anais de Encontre do CnsIno,Pesquisa s Extansie - ENEPÍEX..2014.
4.

MANICA. C R.; BlASOTTO, E.

Modoisgem do toirtos com s Ferramenia LsTeX In: ENEPEX. Encontra da Ensino, Pesquisa e Extensão
do UF6D e do UEMS. 2014, Dourados

Ansis do Encontro da Enalne. Paaquisa a Extansto - ENCPEX.. 2014.

Afirauntaçflo de trabalho a palaatra
1.

BlASOTTO.E.

OasanveMntanle da um neve psdrio estrutural a aMtrico da crusata•demais componantas pars
radas da 1S W eompaUvets com os conceitos corrtaraporinaoa da prasarvsçAo ambiental.. 20t1.
(Outra.Aprasentecdo da Trababo)
2.

BlASOTTO, E.; OLIVEIRA, P. S.: OLESKOVtCi, M.. COURY, D V.; VCIRA, J. C M, UMA. U A. A..
SUZUKI. M.

POOW • lletodc4o0La da Anélaa ■ Apttcaçéo para a TransformaçAo da Unhaa da 34,S para a Claaaa
de 69 kV. 2011.(Outra.ApresamedSo de Ttabalhol
3.

BlASOTTO.E.

Uma anállaa dirau das regiSas de cencarrttaçáe do campe eléliico afn uma estrutura da

dlBtrBHilçao com laoladorsa car4micoa, tipo ^no, da daasa de 15 kV, 2011.
(Corgresso.Aoresenlsçáo de Trababo)
4.

BlASOTTO.E.

Anillea da Eiavaç4o da Tanalo Operativa da Unhes da CMatiibUiçSo Baaaads na Simulação
Computacional da Campoa Elátrlcoa a da Unhaa Equipotandala IMKzartdo o Método doa
Deraantoa Flnttoa, 2010.(Cor>grBaso.Apresentação de Trababo)
5.

BlASOTTO.E.
Daaanvotvtmanto da um novo padrSo estrutural a alètitco da enizata a damala comporrantaa par»

radaa da 15 kV compativaia com oa concalloa conlainporânaoa da praaarvaçio ambiental. 2010.
(OutraAorasenisçSo de Trababo)
6.

BlASOTTO. E.: OLIVEIRA, P. S.l OLESKCVICZ, M., VIEIRA. J C. M; COURY, O. V; BARBOSA. O.;
AHN, S. U.: SUZUKI. M.: MIRANDA. S. A. N.

A Rapotandaçlo da uma Linha da SubtranamlasSo através da ElavaçSe da Ctaaae de Tanato
Operativa. 2009 (Congresso.Apresentaçáo de Trababo)
7.

OURESTE,: BlASOnO, E.. OLIVEIRA. P. S.; OLESKCVICZ, M.; VElRA, J. C. M, COURY. D. V.

Comportamento Harmãnico da um Conjunto da Lámpadaa Fkioreacantea Corr^actas quando da

uma Alimentação Puramente SenoiilBL. 2009. ICongrésso.Apresarrtaoào de Trabalho)
8.

BlASOTTO.E.

Um procadlmante da anéHaa para a rapetenclaçto da Hnhaa de diatribuição.. 2009.
(OutTa.Apraseniaçãci de Trababo)
g.

BlASOTTO, E.: OLfVEIRA. P. S.; 0LESK0VIC2. M,, COURY D. V.

A Oatacção a Claaelilcação da Situações Cauaadora* de DasequIIbrioa naa Formas da Onda
Utilizando Componantas Simétricas a Slalamas Fuzzy. 2006.(Conterãndâ ou palestra.AprasentaçSo
de Trababo)
10.

BlASOTTO. E.: OLIVERA, P. S.. OLESKCVICZ. M.. COURY. D V.

Uma AnáKaa itea Daaaquilibrioa da Tensão a CorranteTrtfãslcos Baseada am Componantas

Simétricas a Sistemas Fu22y. 2X8.(Congresso.Apresentaçáo de Trababo)

Prílcntes e leglstio;.

Patanto

A ConAnnação do datas de len pedido de patentes podmá ser saõcitada á Dvetona de Patentes (DIRPA) por mero de uma Certidio de atos retativos a« processa
1.

GIBELU. G 0.; AOUINO. G. F.; PETiNARl. V. O ; MAGALHAES, G.S.PEREIRA. T. V.; BlASOTTO. E.:
LIMA, A. C

Jogo do Energia Consdente. 2018. Categorta: Praduta Instituição onde ioldeposOada INPI•InitHuto
National da Propriedade kidustnai. Psis. Brasil. Natureza Patente de bvençèo. Nún>ero do registra

BR1020180102311. Data de depósito: 18/05/2018. Oeposllante/TInjIar. Univèraidade Federal da Grande
Dourados.

Orientações e Supervisões
OnciM.TJOC-S 6 ÃllpftiVlSOlih

Orlantaçõas a auparvIadM conckiidaa

Trabalhos da conctusio da curvo da graduação
1.

Igor Pinheiro de Olveira. ENERGIA SOLAR FOTOVOLTMCA NO LABORATÓRIO DE ENOENHMttA

DE ENEROIA* UFOD.2014. Curso(Engsrérana da Energia). Universidade Federal da I3rsnde Dourados
2.

AMImar Moreno. REPOTENCIALBAÇAO DE REDES AÉREAS RURAIS E URBANAS DE BAfXA E
MEDIA TENSAO. 2014. Curso(Engenharia de Energia)- Universidade Federal da Grande Dourados
tnldaçflo clentiflca
1.

Gulharme Slvério Femaniies.PIBIC^M - Efldãncla enargédca nee ascolaa. 2015. InidaçAo clantfflea
(Ertgenhana de Energia)•Unisrersidsde Federai da Grande Dourados

2. 'rt>

Tardaio Ferreira da Silva Lavantamante doa dadoa do alatams elétrico da dMHbuIçõa da UFOD.
2014.Inkáaçio ciantmca (Engenharia da Energia)- Uníversidada Fadval da Grande Dourados

3. Cassiano Rocha Uanica. Modelagem centpulKlottal de slstam»» da alébicoa da polãttcia atavwéa
do aoftwara ATPDraw.2014. Inidaçáo OenlIBca •Universidade Federal da Grande Dourados

4. Tfj.

Harvlqua Thierry MorgenreUi da Silva. PIlC CM.Efldãrtcla anargélica naa aacola*. 2014. bldsção
dentRica (Engenharia de Eitergia)- Univenitiade Federai da Grande Domdos
5.

«•£>

Latkia Caralna Barbosa Bezerra P8IC.CH •Eflciãncla energética naa aacolaa. 2014. iniciação
danlifica (Engenharia de Energia)- Universidade Federal da Grande Dourados
8. rt-

Cassiano Rodia Mamu. Elaboração a divulgação no maio acadêmico da modaloa para Isses.

(Sasertaçõas a tratraRioa da conclusão da curso na UF60 através da um aoRwwa para edHoraçáo

https://wwws.cnpqi)r/cvlattesw^/frf<gjmpcv.trata
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Currículo Lattes
griflc* -LaT«)C. 2013. hidsçSo dentlTIcs(Engenhana d« Cfl«rgia)-Univar6>(t8()8 Fedorai da G«Bnde
Dourado*

7. ífe
Juüa Pouso de AJmaMa Sésso Modaiagam eomputadonal do alatama de dlatríbuiçto da anargla
atálrica da UfGD através do aaftwara ATP, modecartéo. 2013. Intdaçéo ctenirTIca (Engenrtarla da
Enargia)• Urévarsidada Federal da Grande Dourados

t. ft'
Tarelaio Ferreirs da Silva. Modeissam computactodri do alatama d* dteirtbuiçio da anargla oMlrica
da ÜFOD através do software ATPDraw. 2013. Iniciaçéo oanlffica (Engenhada da Energia)•
Univarsidada Federal da Grande Dourados

9. rf
Blancs Fabfuis Travisan. PBIC^M • Eficiência snargética nas escolas. 2013. Inioa(éo clentüica
(Engerrhana de Energia) ■ Universidade Federal da Grande Dourados
10.

Juliana de CXivoira Atves. PBIC'EM •Eflclènda ar>argitfca nsa sacolas. 2013. inidsçAo dentlftcs
(Ei^enhar>s de Ener^)• Univetsidada Fadará da Grande Dourados

OrlwiUçftM••up«rvlsdes om andamento
Inidaçio cientifica
1. rt>
Caaarano Rodta MarMca. Lsvantsmanto dos dados do atatama aUirlco da dlstribwlçlo da UFOO Pwts 1. 201i.InloacSo dentfflca Engenharia de Energia)- Universidade Federal da Gmnde Dourados
2.

Tarcísio Fem^ da SHva. Lavantamanto dos dadoa do alstama atitrico da dlstrBuIçao da UFOD Parte 3. 201Í. tnidagao dantffica (Engenharia de Energia)• Universidade Federal da Grande Dourados

Pigina gerada pdo sistema Currículo Lattes em 22/03/2019 is 15:06:05.
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Jones Dari Goettert
Endereço para acessar este G/: http://lattes.cnpq.br/0319502811622693

Última atualização do currículo em 22/03/2019

Diretor da Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Federal da Grande Dourados (2015-2019).
Possui graduação em História pela Universidade Federal de Mato Grosso (1997), mestrado em Geografia
pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (2000), doutorado em Geografia (Pres.
Prudente) pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (2004); pós-doutorado em Geografia
pela Universidade Federal Fluminense (2010-2011) e especialização em Literatura: Tradição e Cânone
Literário pela Universidade Federal da Grande Dourados (2012-2013). Atualmente é professor da
Universidade Federal da Grande Dourados. Tem experiência na área de Geografia, com ênfase em
Geografia da População, atuando principalmente nos seguintes temas: fronteira, migração, território,
trajetórias individuais e geografia e literatura.(Texto informado pelo autor)

Identificação
Nome

Jones Dari Goettert

Nome em citações bibliográficas

GOETTERT, J. D.

Endereço
Endereço Profissional

Universidade Federal da Grande Dourados, Reitoria, Faculdade de Ciências Humanas.
Rua Jâo Rosa Góes, 1761
Jardim Progresso
79800-000 - Dourados, MS - Brasil

Telefone:(67) 34113636
Fax;(67) 34113637
URL da Homepage; http://wwviir.ufgd.br

Formação acadêmica/titulação
2002 - 2004

Doutorado em Geografia (Conceito CAPES 7).

Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, UNESP, Brasil.
Título: O espaço e o vento; olhares da migração gaúcha para Mato Grosso de quem
partiu e de quem ficou, Ano de obtenção: 2004.

Orientador: © Eda Maria Goes.
Palavras-chave: Mato Grosso; Migrações; Mobilidade do trabalho.
Grande área: Ciências Humanas

Grande Área: Ciências Humanas / Área: Geografia / Subárea: Geografia Regional.
1998 - 2000

Setores de atividade: Educação Superior.
Mestrado em Geografia (Conceito CAPES 7).

Universidade Estadual Paulista Júiio de Mesquita Filho, UNESP, Brasil.

Título: O vôo das pandorgas,Ano de Obtenção: 2000.

Orientador: © Ariovaldo Umbelino de Oliveira.
Bolsista do(a): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq,
Brasil.

Palavras-chave: Migrações.
Grande área: Ciências Humanas

Setores de atividade: Educação Superior.

Especialização em Literatura: Tradição e Cânone Literário. (Carga Horária: 405h).
Universidade Federal da Grande Dourados, UFGD, Brasil.

Título:[ARTIGO] O espaço em contos de "A bela e a fera" de Clarice Üspector.
Orientador: Alexandra Santos Pinheiro.

Graduação em História.

Universidade Federal de Mato Grosso, UFMT, Brasil.
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Pós-doutorado
Pós-Doutorado.

2010 - 2011

Universidade Federai Fluminense, ÜFF, Brasil.

Bolsista do(a): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq,
Brasil.

Grande área: Ciências Flumanas

Grande Área; Ciências Humanas / Área: Geografia / Subárea: Geografia Humana /
Especialidade: Geografia da População.

Formação Complementar

2000 - 2000

"Curso de Formação de Dirigentes SindIcais-FD/ ". (Carga horária: 48h).
Escola Centro-Oeste de Formação Sindical da CUT, ECO/CUT, Brasil.
História Oral; perspectivas teórico-metodológicas. (Carga horária: 6h).
Universidade Estadual do Oeste do Paraná, UNIOESTE, Brasil.
Extensão universitária em Movimentos sociais e história. (Carga horária: 40h).

1999 - 1999

Extensão universitária em Globalização e história: introdução crítica. (Carga horária:

2001 - 2001

2001 - 2001

Universidade Federal de Mato Grosso, UFMT, Brasil.
20h).
Universidade Federal de Mato Grosso, UFMT, Brasil.
1999 - 1999

Extensão universitária em Globalização e história: introdução crítica. (Carga horária:
20h).
Universidade Federal de Mato Grosso, UFMT, Brasil.

1999 -1999

Extensão universitária em Discriminação contra o homossexual II. (Carga horária:
60h).
Universidade Federal de Mato Grosso, UFMT, Brasil.

1999- 1999

Discriminação contra o homossexual.(Carga horária: 20h).

1999- 1999

A mulher na nova (des) ordem.(Carga horária: 40h).
Associação dós Geógrafos Brasileiros - seção Rondonópolis, AGB, Brasil.
O trabalhador e formação política. (Carga horária: 20h).
Associação dós Geógrafos Brasileiros - seção Rondonópolis, AGB, Brasil.
Discriminação contra o homossexual.(Carga horária: 40h).

Universidade Federal de Mato Grosso, UFMT, Brasil.

1999- 1999

1999- 1999

Universidade Federal de Mato Grosso, UFMT, Brasil.
1999

1999

1998- 1998

Discriminação contra a mulher.(Carga horária: 40h).
Prefeitura Municipal de Rondonópolis, PMR, Brasil.
A Educação Cultural, Política e Estética.... (Carga horária: 12h).
Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, UNESP, Brasil.

1997- 1997

Extensão universitária em índio - cultura viva. (Carga horária: 20h).

1997- 1997

Extensão universitária em Bolsista do PIBIq/CNPq.
Universidade Federal de Mato Grosso, UFMT, Brasil.
Extensão universitária em Formação Sindical.(Carga horária: 40h).
Universidade Federal de Mato Grosso, UFMT, Brasil.

Universidade Federal de Mato Grosso, UFMT, Brasil.

1996- 1996

1996

1996

Extensão universitária em Novas Perspectivas no Ensino de História. (Carga horária:
40h).
Universidade Federal de Mato Grosso, UFMT, Brasil.
Extensão universitária em Neo-Liberaiismo e História. (Carga horária: 40h).
Universidade Federal de Mato Grosso, UFMT, Brasil.

1996

1996

1996

1996

Extensão universitária em Educação, Ecologia e História. (Carga horária: 40h).

1996

1996

Extensão universitária em Introdução a Metodologia da Arqueologia. (Carga horária:

Universidade Federal de Mato Grosso, UFMT, Brasil.

1996 - 1996

40h).
Universidade Federal de Mato Grosso, UFMT, Brasil.
Extensão universitária em Bolsista do PIBIq/CNPq.
Universidade Federal de Mato Grosso, UFMT, Brasil.

1995 -1995

Extensão universitária em Formação do leitor. (Carga horária: 40h).

1995 - 1995

Extensão universitária em Monitoria.

Universidade Federal de Mato Grosso, UFMT, Brasil.

1995 - 1995

1995 - 1995
1995 -1995

Universidade Federal de Mato Grosso, UFMT, Brasil.
Extensão universitária em A Universidade Hoje-Difusão Cultural.
Universidade Federal de Mato Grosso, UFMT, Brasil.
Sistemas hídricos e causas que acarretam o
Universidade Federal de Mato Grosso, UFMT, Brasil.

Os problemas típicos da escola pública.... (Carga horária: 40h).
Prefeitura Municipal de Rondonópolis, PMR, Brasil.
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1995 - 1995

Grupos operativos no ensino.(Carga horária: 60h).

1994 - 1994

Extensão universitária em A Nova Ordem Mundial: fim das ideologias. (Carga horária:

Universidade Federal de Mato Grosso, UFMT, Brasil.
40h).
Universidade Federal de Mato Grosso, UFMT, Brasil.
1993 - 1993

Extensão universitária em Formação em Educação Popular.

1992 - 1992

Extensão universitária em História da América.(Carga horária: 20h).
Universidade Estadual do Oeste do Paraná, UNIOESTE, Brasil.

Universidade Federal de Mato Grosso, UFMT, Brasil.

Atuação Profissional
Universidade Federai da Grande Dourados, UFGD, Brasil.
Vínculo institucional

Vínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcional: Professor, Carga horária: 40,
Regime: Dedicação exclusiva.

2006 - Atual

Atividades

03/2011 - 08/2011

Direção e administração. Geografia - Faculdde de Ciências Humanas - - UFGD,
Programa de Pós-Graduação em Geografia - FCH/UFGD.
Cargo ou função
Coordenador PPGG-FCH-UFGD.

08/2009 - 07/2010

Direção e administração. Geografia - Faculdde de Ciências Humanas - - UFGD,
Programa de Pós-Graduação em Geografia - FCH/UFGD.
Cargo ou função
Coordenador PPGG-FCH-UFGD.

Centro de Estudos Superior de Rondonópolis, CESUR, Brasil,
Vínculo institucional

2000 - 2001

Vínculo: Professor, Enquadramento Funcional: Professor titular. Carga horária: 8

Escola Estadual de le2 Graus João Ribeiro Vilela, EE1E2GJRV, Brasil.
Vínculo institucional

2001 - 2002

Vínculo: Professor, Enquadramento Funcional: Professor de História, Carga horária:
30, Regime: Dedicação exclusiva.

Universidade Federa! de Mato Grosso, UFMT, Brasil.
Vínculo institucional
1999 - 2001

Vínculo: Professor substituto. Enquadramento Funcional: Professor substituto. Carga

Outras informações

1994 - 1995 Membro do Conselho Administrativo dos Institutos de

horária: 40

Rondonópolis/CUR/UFMT. 1999 - 2000 Membro da Comissão Eleitoral do
departamento de História/CUR/UFMT.
Atividades

5/1999 - 4/2001

Ensino, História, Nível: Graduação
Disciplinas ministradas
História do Brasil Colonial

5/1999 - 4/2001

Introdução aos Estudos Históricos
Teorias e Medodologias em História
Extensão universitária , Departamento de História, História.
Atividade de extensão realizada
VIII Semana de História.

2000 - 2000

Ensino, História e Teoria da História, Nível: Especialização
Disciplinas ministradas

Metodologia de História

Universidade Federal do Acre, UFAC, Brasil.
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vínculo institucional

Vínculo: Professor, Enquadramento Funcional: Professor, Regime: Dedicação

2002 - 2006

exclusiva.

Outras informações

Disciplinas de atuação: Geografia da População; Geografia Política; e Formação
Econômica e Territorial do Brasil

Vínculo institucional

Vínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcionai: PROFESSOR, Carga horária: 40,
Regime: Dedicação exclusiva.

2002 - 2006

Atividades

Extensão universitária , Departamento de Geografia - UFAC,.

2005 - Atual

Atividade de extensão realizada

XIX Semana de Geografia: diálogos para o século XXI.
Extensão universitária, Departamento de Geografia e História, Departamento de

2003 - Atual

Geografia.
Atividade de extensão realizada

Fotogeografar: geografia e imagens do Acre.

Extensão universitária ,Departamento de Geografia e História, Departamento de

2003-Atual

Geografia.
Atividade de extensão realizada

Produção documentai: a fonte orai, a memória e os lugares de um trabalhador da
Ufac.

Extensão universitária ,Departamento de Geografia e História, Departamento de

2003 - Atual

Geografia.
Atividade de extensão realizada

Geografia e cinema: gentes do Brasil na arte cinematográfica.
Conselhos, Comissões e Consultoria, Departamento de Geografia e História,
Departamento de Geografia.
Cargo ou função
Membro do coiegiado do curso de Geografia.
Ensino, Geografia, Nível: Graduação
Disciplinas ministradas
Formação Econômica e Territorial do Brasil
Geografia Política
Geografia Urbana
Geografia da População

2003 - Atual

06/2002 - Atual

Estudos Regionais II
Planejamento Rural
02/2005 - 03/2006

Direção e administração. Departamento de Geografia - UFAC,.
Cargo ou função

05/2004 - 05/2004

Extensão universitária ,Departamento de Geografia e História, Departamento de

Coordenador de Curso.

Geografia.
Atividade de extensão realizada

04/2003 - 04/2004

XVIII Semana de Geografia - Geografia: (des) fiando territórios e identidades.
Pesquisa e desenvolvimento, Departamento de Geografia e História, Departamento
de Geografia.
Linhas de pesquisa

Acre e limites com Amazônas e Rondônia: situação, problemáticas, tendências e
possibilidades

Direção e administração. Departamento de Geografia e História, Departamento de

2004 - 2004

Geografia.

Cargo ou função
Coordenador de Curso.

05/2003 - 05/2003

Extensão universitária ,Departamento de Geografia e História, Departamento de
Geografia.
Atividade de extensão realizada

Coordenação da XVII Semana de Geografia - Acre: desenvolvimento e meio ambiente.
Direção e administração, Departamento de Geografia e História, Departamento de

2003 - 2003

Geografia.

Cargo ou função
Chefe de Departamento.

Direção e administração. Departamento de Geografia e História, Departamento de

2003 - 2003

Geografia.

Cargo ou função
Coordenador de Curso.

Unhas de pesquisa
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Acre e limites com Amazonas e Rondônia: situação, probiemáticas, tendências e

1.

possibiiidades

Projetos de pesquisa
2012 - 2015

Espaço e Literatura: a produção de imagens espaciais na obra de Manoel de Barros
Descrição: A obra de Manoel de Barros (1916-)tem se mostrado uma das mais
criativas e profícuas da poesia brasileira. Em especial desde os anos (19)60, com ?
Compêndio para uso dos pássaros?(1960) e ?Gramática expositiva do chão?(1966),
seus livros ensejam um conjunto de leituras que resultam em densas análises teóricoliterárias como em fllmes-documentários relacionando, muitos deies, obra e vida.
Marcada acentuadamente por uma pretensa relação com o espaço pantaneiro (o que
tende a uma leitura simplista e reduclonista de sua obra), a poesia de Manoel de
Barros o ultrapassa e pode ser pensada como uma poétlca-filosofla do mundo.
Mergulhada às coisas do chão, sua poesia possibilita novas imaginações sobre as
relações Sociedade/Natureza, com dimensões inusitadas de tempo e espaço contrahegemônicas. Construída a partir do ajuntamento de ?inutensílios?, a poesia de
Manoel de Barros pode ser lida também como a produção de um ?desespaço?: um
movimento dialético mas sobretudo rizomático no qual pedaços ?coisais?, vegetais,
animais, minerais e humanos se encontram/desencontram em ?restos?, ?ciscos? e ?
desperdícios?. Aprofundar e construir outras e novas imagens espaciais em Manoel de
Barros é o principal objetivo deste projeto..
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Graduação:(2).

2010 - 2013

IDENTIDADES TERRITORIAIS E TRAJETÓRIAS INDIVIDUAIS: PROCESSOS DE

Integrantes: Jones Dari Goettert - Coordenador.

IDENTinCAÇÃO/DIFERENCIAÇÃO EM EXPERIÊNCIAS MIGRATÓRIAS
Descrição: Toda identidade e alteridade (territorial ou não), toda migração, toda
trajetória e toda experiência são sempre processos sociais, mas que são vividos,
sentidos e movimentados por todo sujeito participante de processos de
identificação/diferenciação, de movimentos migratórios, de construção de trajetórias e
de modos de experienciar tais relações, pois toda experiência é experiências de

sujeitos. É a partir desta premissa que buscamos aqui compreender com maior
profundidade as relações entre identidades territoriais e trajetórias individuais, e como
elas atuam em processos de identificação/diferenciação em experiências migratórias.
Especificamente, a partir de aprofundamento teórico e ?reconstrução? de trajetórias
migratórios, nosso intuito é verticalizar a anáiise da centralidade do sujeito migrante
tanto como ?campo? de leitura de tais processos como ?campo de possibilidades?
para a melhor compreensão da complexidade em cada movimento, processo ou ato
migratório;.
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Graduação:(2)/ Mestrado acadêmico:(1).
Integrantes: Jones Dari Goettert - Coordenador / Adauto Oliveira Souza - Integrante /

Cláudio Benito Oliveira Ferraz - Integrante / Ricardo Fagner da Silva - Integrante /
Carlos da Silva - Integrante / Karolina Gonçalves - Integrante.
Financiador(es): Universidade Federal da Grande Dourados - Auxílio financeiro.
2008 - 2010

ANÁLISE DA RELAÇÃO ENTRE MOBILIDADE DA FORÇA DE TRABALHO E
AFIRMAÇÃO/NEGAÇÃO IDENTITÁRIA NO DISCURSO DE TRABALHADORES DE PONTA

PORÃ (MATO GROSSO DO SUL ? BRASIL) EM PEDRO JUAN CABALLERO (AMAMBAY ?
PARAGUAI)

Descrição: Analisar a relação entre a mobilidade da força de trabalho e a
afirmação/negação identitária no discurso de trabalhadores brasileiros de Ponta Porã

(Mato Grosso do Sui ? Brasil) em Pedro Juan Caballero(Amambay ? Paraguai)
Identificar elementos de relação entre mobilidade da força de trabalho e identidades
territoriais, em discursos de trabalhadores brasileiros de Ponta Porã em Pedro Juan

Caballero. 2 ? Analisar se as relações de trabalho cotidianas entre trabalhadores

brasileiros e paraguaios (trabalhadores e patrões) participam da afirmação/negação
de identidades territoriais de brasileiros na fronteira. Analisar a participação de
elementos de afirmação ou negação identitária em discursos de Instituições públicas

(prefeitura e ?municipalidad?) e privadas(no comércio e nos meios de comunicação,
dentre outros) sobre a participação de trabalhadores brasileiros nas atividades
econômicas de Pedro Juan Caballero..

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Graduação:(2).
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Integrantes: Jones Dari Goettert - Coordenador.
Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico Auxílio financeiro.

Gentes ?invisíveis? em Dourados: a cidade a partir das trajetórias de mulheres e
homens do trabalho manual, da prostituição e do RAP
Descrição: Dourados se apresenta ? como em seus folders de comemoração dos 50 e
dos 60 anos (respectivamente de 1985 e 1995)? como ?Capital Econômica do Mato
Grosso do Sul? ou como ?lindo oásis brasileiro?. Suas gentes são representadas,
assim, como agentes do moderno, da ordem e do progresso, que se manifesta em um
conjunto de características do campo e da cidade. Nesta última, o ordenamento das
ruas, a arborização, as casas com seus jardins e gramados, e parques e praças, ao
mesmo tempo que mostram a cidade também a escondem, pelo menos parcialmente.
Ruas limpas, podas de árvores, limpeza de casas, cortes da grama e cuidados de
parques e praças são feitos por pessoas, que moram em algum lugar e que, de seus
jeitos, pensam e vivem a cidade. Nas representações idealizadas da cidade, contudo,
mulheres e homens do trabalho manual aparecem na invisibilidade, assim como o
trabalho que se faz pelo ?proibido? e pela música marginal, como a prostituição e o
RAP. Assim, este projeto visa a apreensão e compreensão de trajetórias de
carroceiros, garis, catadores, sapateiros, domésticas, sem-tetos, prostitutas e rappers
(mulheres e homens) em Dourados, moradores de bairros periféricos de gentes
pobres, no sentido de tornar visível o ?invisível? e de pensar a cidade a partir da
multiplicidade de mulheres e homens que a fazem em seus cotidianos, como parte da
economia, da política e da cultura douradenses. Metodologicamente, para a apreensão
e a compreensão das trajetórias lançar-se-á mão da produção de fontes orais, além
do acompanhamento das e dos trabalhadores em seus cotidianos, como em dedicação
especial às espacialidades construídas nos itinerários individuais na migração, família,

2006 - 2009

trabalho e escola..

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Graduação:(3).
Integrantes: Jones Dari Goettert - Coordenador.
Acre e Limites com Amazonas e Rondônia: situação, problemáticas, tendências e
possibilidades

2003 - 2004

Descrição: Este trabalho se desenvolveu tendo por base as questões ligadas à
formação do território - a economia e a política em especial - e das territorialldades
que se gestaram por/sobre a Linha Cunha Gomes - linha que divide o Acre e o
Amazobas. Leituras e trabalhos d ecampo definiram a metodologia. Foi possível
constatar que a definição de políticas públicas sobre os territórios municipais de
ambos os lados da linha, tem sua centralização nas sedes dos municípios; as cidades
também centralizam e definem, parcialmente, a economia local e, por extensão, as
relações com outros municípios. No extremo leste do limite entre o Acre e o
Amazonas, a maior relação entre os municípios se da entre Boca do Acre e Rio
Branco, em especial pela construção da estradas. Em especial na relação entre Boca
do Acre, Sena Madureira e Manuel Urbano (por rio e não estrada), a proximidade das
sedes dos municípios acreanos com a Linha Cunha Gomes tem papel importante na

relação entre parte da população do sul de Boca do Acre com a economia e relações
sociais nos municípios acreanos. A relação entre Feijó e Tarauacá (Acre) e Envira

(Amazonas), tem sua centralização dada pelos rios Envira e Tarauacá. No extremo
oeste acreano, a centralização econômica é dada pela cidade de Cruzeiro do Sul;

próxima está situada a cidade amazonense de Guajará, com importante
estabelecimento de relação entre ambas. Tais relações definem, em grande medida, a
relação entre as gentes do Acre e do Amazonas,"sobre" a Linha Cunha Gomes..
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Graduação:(3).

Integrantes: Jones Dari Goettert - Coordenador / Matuzalem Bezerra Cavalcante Integrante / Maria de Jesus Morais - Integrante / Karla da Silva Rocha - Integrante /
Harryett Silva Oliveira - Integrante / Luciano Rodrigues do Nascimento - Integrante.
Financiador(es): Senado Federal - Auxílio financeiro.Número de orientações: 3

Outros Projetos
2007 - 2010

Mobilidade de trabalhadoras e trabalhadores do Brasil para o Paraguai no comércio de

reexportação entre as ?cidades gêmeas? de Ponta Porã (Mato Grosso do Sul ? Brasil)
e Pedro Juan Caballero (Amambay ? Paraguai)

Descrição: Considerando que toda fronteira é carregada ? e constituída ? de relações,
este trabalho busca compreender os aspectos que perpassam a mobilidade de
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trabalhadoras e trabalhadores de Ponta Porã (Mato Grosso do Sul ? Brasil) para Pedro
Juan Caballero (Amambay ? Paraguai). Espedficamente, se concentra no movimento
diário de força de trabalho para a atividade comerciai de produtos de reexportação (?
importados?, no Brasil) como eletrônicos, brinquedos, bebidas, cigarros, decoração e
telefonia, uma vez que atende importante público tanto local como regional e
nacional; as condicionantes e os rebatimentos sócio-espaciais da mobilidade têm
central atenção. Metodologicamente, além da uma discussão teórica assentada em
referenciais ligados à fronteira e mobilidade do trabalho, o projeto procura
desenvolver atividades de campo, quantificando e qualificando o movimento de
trabalhadoras e trabalhadores brasileiros entre as duas cidades..

Situação: Concluído; Natureza: Outra.
Alunos envolvidos: Graduação:(2).
Integrantes: Jones Dari Goettert - Coordenador.

Financiador(es): Fundação de Apoio e Desenvolvimento do Ensino, Ciência e
Tecnologia do MS - Auxílio financeiro.

Áreas de atuação
1.

Grande área: Ciências Humanas / Área: Geografia / Subárea: Geografia

2.

Grande área: Ciências Humanas / Área: Geografia / Subárea: Geografia

3.

Grande área: Ciências Humanas / Área: Geografia / Subárea: Geografia

4.

Grande área: Ciências Humanas / Área: História / Subárea: História do Brasil.

Humana/Especialidade: Geografia da População.
Humana/Especialidade: Geografia Política.
Humana/Especialidade: Geografia Cultural.

Idiomas
Alemão

Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.
Compreende Razoavelmente, Fala Razoavelmente, Lê Razoavelmente, Escreve

Inglês

Compreende Razoavelmente, Fala Razoavelmente, Lê Razoavelmente, Escreve

Espanhol

Compreende Razoavelmente, Fala Razoavelmente, Lê Razoavelmente, Escreve

Português

Razoavelmente.

Razoavelmente.

Razoavelmente.

Produções
Produção bibliográfica

Artigos completos publicados em periódicos
Ordenar por
Ordem Cronológica

1.

GOETTERT,J. D.; PINHEIRO, A.S.. Dicotomia entre a casa e a rua: uma leitura de ?Amor? e ?A bela e a fera?, de
Clarice Lispector. LL Journal, v. 9, p. 1-15, 2014.

2.

GOETTERT,3. D.. COLONOS, MIGRANTES E INDÍGENAS: ?FRAGMENTOS? PARA MULTIPLICIDADES. Boletim

3.

GOETTERT,3. D.. Fronteiras na fronteira: 'falas atravessadas' entre Brasil e Paraguai. Revista Geonorte, v. 7, p. 748-

DATALUTA, v. 1, p. 1-16, 2014.
766, 2013.

4.

GOETTERT,3. D.. Poesia, imagens e discursos: gentes cantadas, mostradas e faladas (possibilidades de ler gentes e
lugares em margens e fronteiras da geografia). Muiraquitã (UFAC), v. 1, p. 173-205, 2013.

5.

GOETTERT,3. D.. ESPAÇO OCULTO E RECONHECIMENTO AUSENTE EM ?CACHÉ? DE MICHAEL HANEKE. Boletim
Gaúcho de Geografia, v. 38, p. 91-110, 2012.

6.

GOETTERT,3. D.. UM ?DESESPAÇO? DA DOR EM ?GRAMÁTICA EXPOSITIVA DO CHÃO? DE MANOEL DE BARROS.
Espaço em Revista, v. 14, p. 161-182, 2012.

7.

GOETTERT,3|^D.. A FRONTEIRA COMO DISPOSITIVO DE PODER, DE CONTROLE E DE IDENTIDADE
(CONSIDERAÇÕES INICIAIS). Geografia em Questão (Online), v. 4, p. 56-71, 2011.
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D0BRAS7 DA ÜTERATURA E DO CINEMA. Terra Livre, v. 1-34, p. 79-108, 2010.
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10.

GOETTERT,3. D.. Gentes, migração e transitividade migratória. Espaço Plural (Unioeste), v. 01, p. 53-62, 2009.
GOETTERT,3. D.; MONDARDO, M.L.. O 7Brasil migrante7: Gentes, lugares e transterritorialidades. GEOgraphia
(ÜFF), V. 11, p. 101-136, 2009.

11.

GOETTERT,3. D.. A escola foi ao velório do pai e "enterrou" o filho: considerações breves sobres memória,
experiência e escola. Educação e Fronteiras (ÜFGD), v. 01, p. 163-177, 2008.
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MONDARDO, M.L.; GOETTERT,3. D.. Territórios simbólicos e de resistência na cidade: grafias da pichação e do
grafite. Terr@ Plural (UEPG. Impresso), v. 1, p. 293-308, 2008.
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GOETTERT,3. D.. Manuel Correia de Andrade, Correinha: (terra e) homem do Nordeste. Terra Livre, v. 01, p. 14-26,
2007.

14.

MONDARDO, M.L.; GOETTERT,3. D.. FRENTE DE EXPANSÃO E FRENTE PIONEIRA NO BRASIL: ESPAÇOS E
TEMPOS DA MIGRAÇÃO, DO CONFLITO E DA ALTERIDADE. Okara : Geografia em Debate (ÜFPB), v. 1, p. 38-61,

15.

GOETTERT,3. D.. Trabalho no/do campo: o fazer-se na experiência (sobre apontamentos do bairro Leonardo
Barbosa - "Samauma 11" - Brasiléia - Acre - Brasil), üáquiri (UFAC), DeGEO-UFAC - Rio Branco - AC, v. 1, n.3, 2005.

16.

é GOETTERT,3. D.. "Lúcia Gramado Kaigang": como me redescobri na Serra Gaúcha. Terra Livre, São Paulo, v. 1,

2007.

p. 53-74, 2005.

17.

GOETTERT,3. D.. Um retrato. Arigó (Rio Branco), UFAC - Rio Branco - AC, v. 2, p. 45-47, 2004.

18.

GOETTERT,3. D.. A pepeta como metáfora.. Arigó (Rio Branco), UFAC - Rio Branco - AC, v. 2, p. 61-65, 2004.

19.

GOETTERT,3. D.. A Geografia do analfabetismo no Acre. Arigó (Rio Branco), UFAC - Rio Branco - AC, v. 2, p. 117122, 2004.

20.

GOETTERT,3. D.. Lugares da "puta": entre o trabalho, o vivido e o representado.. Uáquiri (UFAC), DeGEO - UFAC Rio Branco - AC, v. 2, 2004.

21.

GOETTERT,3. D.. Um encontro com Maria (escalas da fome). Uáquiri (UFAC), DeGEO - UFAC - Rio Branco - AC, v. 2,
2004.

22.

GOETTERT,3. D.. A barata humana (considerações sobre as fronteiras e o poder). Revista UNINORTE (no prelo),
Cuiabá - MT, v. 1, 2004.

23.

GOETTERT,3. D.. Lugares amaldiçoados, perdidos e tristes: "pedaços" de uma geografia das migrações no Brasil.
Cosmos (Presidente Prudente), Presidente Prudente - SP, v. II, n.l, p. 14-17, 2004.

24.

GOETTERT,3. D.. Primavera do Leste - MT: uma cidade sem passado. Coletâneas do Nosso Tempo, Rondonópolis MT, V. 6,set/, p. 21-38, 2003.

25.

GOETTERT,3. D.. "Só o dono pode ter roçado": considerações Iniciais sobre uma Georgafia em Terra caída, de José
Potyguara. Revista Uáquiri, Rio Branco - AC, v. 1, n.Jul./Dez., p. 101-120, 2003.

26.

GOETTERT,3. D.. Olhares sobre Plácido de Castro (Acre - brasil) e Vila Montevideo (Santa Rosa - Pando - Bolívia).
Arigó (Rio Branco), Rio Branco - Acre, v. 1, n.]ul./Dez., p. 85-89, 2003.

27.

GOETTERT,3. D.; OLIVEIRA, S. M.. 1903-2003: cem anos das gentes do Tratado de Petrópolis. Arigó (Rio Branco),
DeGEO-UFAC - Rio Branco - AC, v. 1, p. 29-34, 2003.

28.

"Ã GOETTERT,3. D.. Aos "vadios" o trabalho: considerações em torno de representações sobre o trabalho e a
vadiagem no Brasil. Formação (Presidente Prudente), Presidente Prudente - SP, v. 2, n.9, p. 251-287, 2002.

29.

GOETTERT,3. D.. O lugar Brasil. Revista FORMAÇÃO, PPGG-UNESP P. Prudente - SP, v. 1, n.N 9, p. 371-378, 2002.

30.

#GOETTERT,3. D.. Mobilidade do Trabalho: sulistas em Rondonópolis - MT. Caderno Prudentino de Geografia,
PRESIDENTE PRUDENTE - SP, v. 01, n.23, p. 180-205, 2001.

31.

32.

GOETTERT,3. D.. Rondonópolis - MT: o lugar: produção e diversidade negada. Intergeo - Interações no espaço
geográfico, DeGEO/UFMT/Rondonópolis - MT, v. 1/2, 2001.

GOETTERT,3. D.. A festa: espaço ce múltiplos tempos. Caderno Prudentino de Geografia, AGB - Presidente Prudente
- - SP, V. 1, n.21, p. 135-145, 1999.

33.

GOETTERT,3. D.. A territorialização do capital monopolista em Mato Grosso. Revista de Geografia - UFMS, UFMS Campo Grande - MS, 1999.

34.

GOETTERT,3. D.. Globalização: opção de quem7. Revista FORMAÇÃO, PPGG - UNESP - P Prudente - SP, v. 1, n.N 5,
p. 63-69, 1998.

Livros publicados/organizados ou edições
1.

2.

GOETTERT,3. D.. Fronteiras: quando o paraíso e o inferno moram ao lado: identidades, imagens e gentes por entre
Ponta Porã (MS - Brasil) e Pedro Juan Caballero (Paraguai). 1. ed. Dourados MS: Editora da UFGD, 2017. v. 1.125p .
GOETTERT,3. D.; MARSCHNER, W. R.(Org.). Transfazer o espaço: ensaios de como a literatura vira espaço e vice
versa. 1. ed. Dourados - MS: EdUFGD, 2011. v. 1.194p .

3.

Ofício Nº 122/2019 (1498050)

SEI 23000.009995/2019-98 / pg. 103

GOETTERT,J. D.; SARAT, M.(Org.). Tempos e espaços civilizadores: diálogos com Norbert Elias. 1. ed. Dourados

MS: EdUFGD, 2009. v. 1. 272p . '
4.
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da UFGD, 2008. v. 1. 488p .
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GOETTERT,3. D.. Geugrafias migrantes: do Acre e de outras paragens. 1. ed. Rio Branco - AC: EdUFAC, 2006. v. 01.
130p.
GOETTERT,3. D.. Lugares,jeitos e sujeitos: cortes e recortes da BR-364 acreana. Rio Branco - AC: EdUFAC, 2005. v.
1000. 250p .
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8.

GOETTERT,3, D.. Do oiho do umbigo do Mapinguari. 1. ed. Rio Branco - AC: EdUFAC, 2005. v. 200. lOlp .

9.
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ANPEGE, 2007. v. I. p. 01-12.

29.

30.

DUTRA, D. M. M.; GOETTERT,3. D.. Mobilidade de trabalhadoras e trabalhadores do Brasil para o Paraguai no
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sobre Território, Fronteira e Cultura, 2009, Dourados. Anais II Seminário Regional sobre Território, Fronteira e
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"Dourados: capital econômica de Mato Grosso do Sul", de 1985. In: III EREGEO, 2007, Glória de Dourados. III

3.

GOETTERT,3. D.; VIEIRA, H. M. L.."463": O território do tráfico no RAP da banda Fase Terminal. In: II Encontro
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GOETTERT,3. D.. O espaço e o vento: olhares da migração gaúcha para Mato Groso de quem partiu e de quem

p. 01-02.
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573 Reunião Anual da SBPC, 2005.

8.
9.
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GOETTERT,3. D.. Gentes e lugares da BR - 364 Acreana.. In: IX Congresso de La Solar, 2004, Rio de Janeiro. A
Inegração da diversidade racial e cultural do novo mundo., 2004.
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RS. CD rom da 513 Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, 1999.
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SBPC, 1996, São Paulo - SP. Anais da 48® Reunião Anuai da SBPC, 1996.
GOETTERT,3. D.. O Discurso Político do professor e sua influência na formação e atuação poiítica do discente. In: IV
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Demais tipos de produção técnica
1.
2.
3.

GOETTERT,3. D.. Relatório de Estágio de Pós-Doutoramento. 2011.(Relatório de pesquisa).
GOETTERT,3. D.. Geografia e Cinema: Estudo entre Imagem e Paisagem a partir do filme POWAQQATSI. 2006.
(Curso de curta duração ministrado/Outra).
GOETTERT,3. D.; MORAIS, M. J. . Limites do Acre com Amazonas e Rondônia: problemáticas, tendências e
possibilidades. 2004.(Relatório de pesquisa).

4.

GOETTERT,3. D.. Territórios alternativos, territoriallzação e des-re-territorialização - Palestrante: Rogério Haesbaert
da Costa '(XVIII Semana de Geografia/Ufac). 2004.(Coordenação dá mesa "Territórios alternativos, territoriallzação e.

5.

GOETTERT,3. D.; ALMEIDA NETO, D. J.; SILVA, S. S.. Revista Uáquiri: a geografia e a Amazônia em questão.

6.
7.

GOETTERT,3. D.; CAVALCANTE, M. B.. Revista Arigó: geografia dos brabos. 2003.(Editoração/Periódico).
GOETTERT,3. D.. Migrações e cinema: leituras teóricas sobre filmes 'Gaijin' e 'Atlântico Negro'". 2001.(Curso de

des-re-territorialização").

2003.(Editoração/Periódico).

curta duração ministrado/Outra).
8.
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9.

NASCIMENTO, F. A. S.; GOETTERT,J. D.; OLIVEIRA, 3. B.; FREITAS, J. C. ; FERREIRA NETO, O. C.; OLIVEIRA, K.
L G.; AMORIM, G.; GERUTTI, L. G.; CASAGRANDE, M.. Ministrante do curso. 2001..
GOETTERT,J. D.. Identidade e Cultura. 1999..

10.
11.

GOETTERT,1. D.. Rondonópolis e Migrações. 1999..
GOETTERT,3. D.. O trabalhador e formação política. 1999..

12.

GOETTERT,3. D.. A mulher na nova (des) ordem mundial. 1999..

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

GOETTERT,3. D.. Filosofia e Idéias Políticas. 1999..
GOETTERT,3. D.. Informativo n" 1 da AGB - Rondonópolis. 1999.(Editoração/Outra).
GOETTERT,3. D.. Informativo n" 2 da AGB - Rondonópolis. 1999.(Editoração/Outra).
GOETTERT,3. D.. Informativo n® 2 da AGB - Rondonópolis. 1999.(Editoração/Outra).
GOETTERT,3. D.. Informativo n® 4 da AGB - Rondonópolis. 1999.(Editoração/Outra).
GOETTERT,3. D.. Informativo n® 4 da AGB - Rondonópolis. 1999.(Editoração/Outra).
GOETTERT,3. D.. Informativo n® 2 da AGB - Rondonópolis. 1999.(Editoração/Outra).
GOETTERT,3. D.. História e Geografia: discutindo uma proposta de ensino. 1998.(Curso de curta duração
ministrado/Extensão).
GOETTERT,3. D.. Socialismo e história. 1997.(Curso de curta duração ministrado/Extensão).
GOETTERT,3. D.. Discriminação do negro. 1997.(Curso de curta duração ministrado/Extensão).

21.
22.

Produção artística/cultural

Artes Cênicas
1.
GOETTERT,3. D..^ Eu chovo, tu chõves, ele chove. 1997. Teatral.

Artes Visuais
1.

GOETTERT,3. D.. Exposição de fotografias na seção "Fotogeografar" da "Revista Uáqulrl: a geografia e a Amaônia
em questão". 2003. Fotografia.

Bancas

Participação em bancas de trabalhos de conclusão

Mestrado

1.

PEREIRA, M. C.; LAMBERTI, R. C. A. P.; GOETTERT,3. D.. Participação em banca de Jefferson Machado Cardoso.
Olhares Investigativos sobre a fronteira Internacional de Arai Moreira/Brasil com o Departamento Santa

VIrgInla/Paragual: um estudo de caso etnográfico. 2015. Dissertação (Mestrado em Letras) - Universidade Federal da
Grande Dourados.

2.

MENEGAT, A.S.; SOUZA,lC.de; GOETTERT,3. D.. Participação em banca de Marciana Santiago de Oliveira. Boletim

das Migrações Vai Vem: narrativas sobre Incompletudes da travessia (1981-1997). 2015. Dissertação (Mestrado em
História) - Universidade Federal da Grande Dourados.

3.

4.

5.

VIEIRA, A. B.; GONÇALVES, M. A; GOETTERT,3. D.. Participação em banca dé Ricardo Fagner Souza da Silva.
Catadores de recicláveis: processos de identidade, Invisibllldade e exclusão em Dourados - MS. 2015. Dissertação
(Mestrado em Geografia) - Universidade Federal da Grande Dourados.
PEREIRA, M. C.; GOETTERT,3. D.; LAMBERTI, R. C. A. P.. Participação em banca de Céliia Fernanda Pletramale
Ebling. "Faiu que sô brassilero": um estudo das vozes sociais na fronteira Brasll/Paragual de Mato Grosso do Sul.
2014. Dissertação (Mestrado em Letras) - Universidade Federal da Grande Dourados.

GOETTERT,3, D.; MORAIS, M. J.; FERRAZ, C.B.O.. Participação em banca de HIgor Marcelo Lobo Vieira. Trajetórias

Individuais e processos coletivos do RAP Indígena: territórios e territorlalldades do grupo BRÔ MCS(Dourados - MS).
2014. Dissertação (Mestrado em Geografia) - Universidade Federal da Grande Dourados.

6.
7.
8.
9.

NUNES, F.G.; DORFMAN, A.; GOETTERT,3. D.. Participação em banca de Márcio Marques Rosa. Características e
desafios do Ensino de Geografia em área de fronteira: considerações a partir do município de Coronel Sapucaia (MS).
2014. Dissertação (Mestrado em Geografia) - Universidade Federal da Grande Dourados.
VANDERLINDE, T.; Pffcuck, Lia Dorotea; GOETTERT,3. D.. Participação em banca de Angélica Karina Dlllenburg
HorrI. Redes Ilegais: o contrabando de agrotóxicos na fronteira Paraná(Brasll)-Paragual. 2014. Dissertação (Mestrado
em Geografia) - Universidade Estadual do Oeste do Paraná.
SALGADO, R.G.; MARIANO, C.L.S.; GOETTERT,3. D.. Participação em banca de Ramon Luiz Arenhardt. O Movimento
Tradicionalista Gaúcho na perspectiva de crianças e adultos: o que ensinam e aprendem em Centros de Tradições
Gaúchas de Mato Grosso. 2014. Dissertação (Mestrado em Educação) - Universidade Federal de Mato Grosso.
FERRAZ, C.B.O.; GOETTERT,3. D.; SILVA, D. J. da. Participação em banca de Viviane dos Santos Cavalcanti. A

linguagem geográfica dos grafitos de banheiro: uma análise a partir das escolas do ensino básico de Dourados/MS.
2013. Dissertação (Mestrado em Geografia) - Universidade Federal da Grande Dourados.
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V

10.

GOETTERT,3. D.; SILVA, J. da; FERRAZ, C.B.O.. Participação em banca de Juliana Vaz Pimentei. Territórios e
territoriaiidades da prostituição em Rosana - SP. 2013. Dissertação (Mestrado em Geografia) - Universidade Federai
da Grande Dourados.

11.

12.

13.

MACIEL, J. de C.; MARQUES, H. R.; GOETTERT,3. D.. Participação em banca de Soviana Foppa. Perspectivas de
desenvolvimento no processo de migração para Juruena - MT: das expectativas iniciais à realidade atuai. 2013.
Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento Local) - Universidade Católica Dom Bosco.
FERRAZ, C.B.O.; SANTOS, D.; GOETTERT,3. D.. Participação em banca de Bianchi Agostini Gobbo. O conceito de
natureza no Pantanal e a filosofia de Friedrich Nietzsche - contribuições para a geografia e seu ensino. 2012.
Dissertação (Mestrado em Geografia) - Universidade Federai da Grande Dourados.
SARAT, M.; FRUTADO, A. C.; GOETTERT,3. D.. Participação em banca de Eitongii Brandão Barbosa. História &
Memória docente nos cursos de Letras: Campo Grande/MS. 2012. Dissertação (Mestrado em Educação) - Universidade
Federai da Grande Dourados.

14.

GOETTERT,3. D.; ABREU, Siivana de; FABRINI, J. E.. Participação em banca de Karoline Babsta Gonçalves.

MIGRAÇÃO BRASILEIRA PARA O PARAGUAI: TERRITÓRIOS E IDENTIDADES NA COLÔNIA NUEVA ESPERANZA(YBY
YAÚ ? CONCEPCIÓN). 2012. Dissertação (Mestrado em Geografia) - Universidade Federai da Grande Dourados.
15.

16.

ABREU, Siivana de; AGUIAR, M. M.; GOETTERT,3. D.. Participação em banca de Daiana Perogii. Uma análise do
Programa Brasil Quiiombola na Comunidade Furnas de Dionísio - Jaraguari/MS: política de território e identidade.
2012. Dissertação (Mestrado em Geografia) - Universidade Federai da Grande Dourados.
GOETTERT,3. D.; CALIXTO, M.J.M.S.; PEREIRA, S. R.. Participação em banca de Adriana Brito de Andrade.

MOVIMENTOS DE UMA OCUPAÇÃO URBANA: TERRITÓRIOS, TERRITORIALIDADES E TRAJETÓRIAS SOCIOESPACIAIS
DE 7SEM-TET0S? DE OCUPAÇÃO NO JARDIM DOS ESTADOS(DOURADOS ? MS). 2011. Dissertação (Mestrado em
Geografia) - Universidade Federal da Grande Dourados.

17.

GOETTERT,3. D.; ABREU, Siivana de; WELCH, C. A.. Participação em banca de JULIANA GRASIÉLI BUENO MOTA.
TERRITÓRIOS E TERRITORIALIDADES GUARANI E KAIOWA: DA TERRITORIALIZAÇÃO PRECÁRIA NA RESERVA
INDÍGENA DE DOURADOS À MULTITERRITORIALIDADE. 2011. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Geografia) Universidade Federai da Grande Dourados.

18.

NUNES, F.G.; GOETTERT,3. D.; PEREIRA, J. H. DO V.. Participação em banca de Ciriani Terenciane.
Multi/intercuituralidade e ensino de Geografia: reflexões a partir de práticas docentes em escolas na fronteira BrasiiParaguai em Mato Grosso do Sul. 2011. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Geografia) - Universidade Federai da
Grande Dourados.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

LIMA, S. de S.; GOETTERT,3. D.; ALBUQUERQUE, G. R.. Participação em banca de PÂMELA CLÍVELA ANASTÁQO.
VIDAS ERRANTES: LEITURAS DO TRÂNSITO DAS PERSONAGENS DE A SELVA, TERRA CAÍDA E SERINGAL. 2011.
Dissertação (Mestrado em Letras- Linguagem e Identidade) - Universidade Federal do Acre.
FERRAZ, C.B.O.; ALMEIDA, M. G. de; GOETTERT,3. D.. Participação em banca de Robinson Santos Pinheiro.
Geografia e Literatura: diálogo em torno da construção da identidade sui-mato-grossense. 2010. Dissertação
(Mestrado em Geografia) - Universidade Federai da Grande Dourados.
ABREU, Siivana de; GOETTERT,3. D.; ANTUNES, C.C.M.. Participação em banca de Adriano Michei Heifenstein. O
Programa Luz Para Todos como política pública de desenvolvimento econômico e social nos assentamentos ruraus de
Mato Grosso do Sul. 2010. Dissertação (Mestrado em Geografia) - Universidade Federai da Grande Dourados.
SOUZA, Adauto Oliveira; COSTA, E. A.; GOETTERT,3. D.. Participação em banca de Roberson da Rocha Buscioii. O
processo de crescimento econômico e (re)produção do espaço sui-mato-grossense. 2010. Dissertação (Mestrado em
Geografia) - Universidade Federai da Grande Dourados.
LUZ, A.; SANTOS, M. F.; GOETTERT,3. D.. Participação em banca de Shizieie de Oliveira Shimada. Do latifúndio ao
agronegócio: as novas territoriaiidades do capitai no campo sergipano e as formas em qúe se reveste o domínio do
"senhor" e do "escravo". 2010. Dissertação (Mestrado em Geografia) - Universidade Federai de Sergipe.
GOETTERT,3. D.; FERRAZ, C.B.O.; VIEIRA, A. B.. Participação em banca de Elias Coimbra da Silva. O texto
enquanto território: o processo de territoriaiização na redefinição do pensar: uma contribuição a partir de Mil Piatôs.
2010. Dissertação (Mestrado em Geografia) - Universidade Federai da Grande Dourados.
GOETTERT,3. D.; GOES, E. M.; SOUZA, Adauto Oliveira. Participação em banca de Marcos Leandro Mondardo. Os
períodos das migrações: territórios e identidades em Francisco Beitrão/PR. 2009. Dissertação (Mestrado em Mestrado
em Geografia) - Universidade Federai da Grande Dourados.

26.

27.

28.

GOETTERT,3. D.; ABREU, Siivana de; ARANHA-SILVA, Edima. Participação em banca de Adriano Cosma Cabreira.
Horizontes verticais: meandros do meio técnico-cientítico-informacionai em Dourados - MS. 2009. Dissertação
(Mestrado em Mestrado em Geografia) - Universidade Federai da Grande Dourados.
TAMBORIL, M. I. B.; SILVA, S. S.; GOETTERT,3. D.. Participação em banca de Márcio Marinho Martins. Corumbiara:
massacre ou combate? A luta pela terra na fazenda Santa Eiina e seus desdobramentos. 2009. Dissertação (Mestrado
em Geografia) - Universidade Federai de Rondônia.
AMARAL, J.J.O.; FERREIRA, M. M.; GOETTERT,3. D.. Participação em banca de Alexandre Thomaz Harrison. As

rugas da cidade: um estudo sobre o fenômeno de envelhecimento espacial de Guajará-Mirim-RO. 2009. Dissertação
(Mestrado em Geografia) - Universidade Federai de Rondônia.

29.

CALIXTO, M.J.M.S.; WHITACKER, A.M.; GOETTERT,3. D.. Participação em banca de Maria Amábili Alves Castro.

Tramas e Dramas no Urbano. O Projeto Renascer em Dourados-MS e o processo de reprodução socioespacial. 2009.
Dissertação (Mestrado em Geografia) - Universidade Federai da Grande Dourados.

30.

SPOSrro, Eüseu Saverio; PASSOS, M.M.; GOETTERT,3. D.. Participação em banca de Fioripes Silva Rebouças. A

extração e a indústria da madeira no município de Rio Branco ? AC. 2008. Dissertação (Mestrado em Geografia) 31.

Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho.
PAULA, E. A.; GALVAO, A.S.; GOETTERT,3. D.. Participação em banca de João de Jesus Silva Melo. As hidroelétricas

do Rio Madeira no contexto da integração sul-americana. 2008. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento Regional)
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- Universidade Federal do Acre.

32.

ABREU, Silvana de; RABELO Jr. M.; GOETTERT,3. D.. Participação em banca de Gezeli Eberhard. O setor de
confecções na rede de economia solidária em Dourados - MS. 2008. Dissertação (Mestrado em Geografia) -

33.

ARANHA-SILVA, Edima; AVELINO JÚNIOR, F. J.; GOETTERT,3. D.. Participação em banca de Ariinda Montaivão de
Oliveira. Estrada de Ferro Noroeste do Brasil: dinâmica sócio-espaciai e territorialidade em Mato Grosso do Sul. 2008.
Dissertação (Mestrado em Geografia) - Universidade Federai de Mato Grosso do Sul.
SPOSITO, Eiiseu Saverio; GOES, E. M.; GOETTERT,3. D.. Participação em banca de Luciiene Ferreira de Almeida.
Ponta do Abunã: no fim de Rondônia e no começo do Acre. 2007. Dissertação (Mestrado em Geografia) Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho.

Universidade Federai de Mato Grosso do Sul.

34.

35.

SOUZA, Adauto Oliveira; MARTINS, S.R.O.; GOETTERT,3. D.. Participação em banca de João Ferreira. Território e
política: limites e possibilidades do Orçamento Participativo em Dourados/MS. 2007. Dissertação (Mestrado em

36.

CENIM, A. B.; SANTOS, Carlos; GOETTERT,3. D.. Participação em banca de Mariisa Miranda de Souza. Capitalismo,
questão agrária e meio ambiente em Rondônia: caso de Jacinópoiis. 2006. Dissertação (Mestrado em
Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente) - Universidade Federai de Rondônia.

37.

GOETTERT,3. D.. Participação em banca de Maria do Socorro Teixeira dos Reis. Organização Sócio-Econômica das

Geografia) - Universidade Federai de Mato Grosso do Sul.

Vilas Humaitá e "V". 2003. Dissertação (Mestrado em Pós-Graduação Latu Sensu em Geografia) - Departamento de
Geografia - UFAC.

Teses de doutorado
1.
ALMEIDA, M. G. de; LIRA, Eiizeu Ribeiro; GOETTERT,3. D.; SILVA, Ana Cristina da; ANTUNES, C.C.M.. Participação
em banca de Eiiseu Pereira de Brito. Itinerários de uma identidade territorial na invenção do ser tocantinense. 2016.
Tese (Doutorado em Geografia) - Universidade Federai de Goiás.
2.
MENEGAT, A.S.; FARIAS, M.L.deF.; BITTAR, M.; QUEIROZ, P.R.C.; GOETTERT,3. D.. Participação em banca de
Viviane Scaion Fachin. Os processos de ordenamento de terras no extremo sul de Mato Grosso e de reordenamento
no sul de Mato Grosso do Sul (1943-2000). 2015. Tese (Doutorado em Fiistória) - Universidade Federai da Grande
Dourados.

3.

4.

5.

6.

7.

WELCH, C. A.; BÓRQUEZ, F.L.C.; FERNANDES, B.M.; TERRA NETO, Nécio; GOETTERT,3. D.. Participação em banca
de Juliana Grasiéii Bueno Mota. Territórios, muititerritoriaiidades e memórias dos povos Guarani Kaiowá: diferenças
geográficas e as lutas pela des-coionização na Reserva Indígena e acampamentos-tekoha - Dourados MS. 2015. Tese
(Doutorado em Geografia) - Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho.
MACIEL C A A; FUSCO, W.; SCOTT, R. P.; BARROS, N. C. C. de; GOETTERT,3. D.. Participação em banca de Thiago
Romeu de Souza. Lugar de origem, lugar de retorno: a construção dos territórios dos migrantes na Paraíba e São
Paulo. 2015. Tese (Doutorado em Geografia) - Universidade Federai de Pernambuco.
LEITE, E.F.; CAMPOS, A. H. C.; QUEIROZ, P.R.C.; COLLING, A.M.; GOETTERT,3. D.. Participação em banca de
Leandro Balier. FRONTEIRA E FRONTEIRIÇOS: A construção das relações sociais e culturais entre brasileiros e
paraguaios (1954-2014). 2014. Tese (Doutorado em História) - Universidade Federai da Grande Dourados.
FARIAS, M.LdeF.; LOHN, R.L.; SOUZA, J.C.de; PERLI, F.; GOETTERT,3. D.. Participação em banca de FABIANO
COELHO. ENTRE O BEM E O MAL: representações do MST sobre os presidentes FHC e Lula (1995-2010). 2014. Tese
(Doutorado em História) - Universidade Federai da Grande Dourados.
GOES, E. M.; SOBARZO, Oscar; SPOSITO, M.E.B.; MELAZZO, E. S.; GOETTERT,3. D.. Participação em banca de

Maria Angélica Magrini. Vidas em enciaves: imaginário das cidades inseguras e fragmentação socioespaciai em
contextos não metropolitanas. 2013. Tese (Doutorado em Geografia) - Universidade Estadual Paulista Júlio de
Mesquita Filho.

8.

HAESBAERT, R.; BARBOSA, J.L.; PÓVOA NETO, H.; GOETTERT,3. D.; ALENTEJANO, P.R.R.. Participação em banca
de Marcos Leandro Mondardo. Conflitos territoriais entre Guaranis-Kaiowás, paraguaios e "gaúchos": a produção de
novas territorialidades no Mato Grosso do Sul. 2012. Tese (Doutorado em Programa de Pós-Graduação em Geografia)
- Universidade Federai Fluminense.

9.

10.

Guimarães, R. B.; ENDLICH, A.M.; MELAZZO, E. S.; SPOSITO, M.E.B.; GOETTERT,3. D.. Participação em banca de
Cláudia Marques Roma. O rural, o urbano e o agrícola no movimento espiral do espaço: um híbrido. 2012. Tese
(Doutorado em Geografia) - Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho.
WHITACKER, A.M.; MELAZZO, E. S.; SPOSITO, M.E.B.; SOARES, B.R.; GOETTERT,3. D.. Participação em banca de
Karla Rosário Brumes. Redes em espaços migratórios: Uberlândia - MG. 2010. Tese (Doutorado em Geografia) Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho.

11.

MENEGUELLO, R.; MENDEZ, A.G.B.; COLETTI, C.; THIESEN, L.G.; GOETTERT,3. D.. Participação em banca de Plínio
José Feix. O espaço da democracia no projeto político dos dirigentes do MST. 2010. Tese (Doutorado em Ciência
Política) - Universidade Estadual de Campinas.

12.

MURANAKA, M.A.S.; DUARTE, N.; MARTIN MARTIN, V.O.; MORAIS, C.S.de; GOETTERT,3. D.. Participação em banca
de Mariisa Miranda de Souza. Imperialismo e educação do campo: uma análise das políticas educacionais no Estado

de Rondônia a partir de 1990. 2010. Tese (Doutorado em Educação Escolar) - Universidade Estadual Paulista Júlio de
Mesquita Filho.

13.

LUZ, A.; SANTOS, R.E.dos; SANTOS, M. F.; SANTOS, M.M.; GOETTERT,3. D.. Participação em banca de Maria Ester
Ferreira da Silva. Território, poder e as múltiplas territorialidades nas terras indígenas e de pretos: narrativa e
memória como mediação na construção do território dos povos tradicionais. 2010. Tese (Doutorado em Geografia) Universidade Federai de Sergipe.

14.
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15.

16.

17.

GOES, E. M.; Guimarães, R. B.; MENIN, M.S.de S.; ANDRADE, M. M.; GOETTERT,J. D.. Participação em banca de
Luciano Antonio Furini. Redes sociais temáticas: o caso das redes sociais de assistência à criança e ao adolescente em
Presidente Prudente (SP)e suas representações sociais. 2008. Tese (Doutorado em Geografia) - Universidade
Estadual Paulista Júiio de Mesquita Filho.
HAESBAERT, R.; GOETTERT,J. D.; GONÇALVES, C.W.P.; LIMA, E.N.de; OLIVEIRA, M.P.de. Participação em banca de
Maria de Jesus Morais. Acreanidade; invenção e reinvenção da identidade acreana. 2008. Tese (Doutorado em
Geografia) - Universidade Federal Fluminense.
SOUZA, J.G.de; HESPANHOL, R.A.deM.; SPOSITO, Eliseu Saverio; SCOPINHO, R.A.; GOETTERT,3. D.. Participação
em banca de Ana Lia Farias Vale. Migração e territorialização: as dimensões territoriais dos nordestinos em Boa Vista /
RR. 2007. Tese (Doutorado em Geografia) - Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Fiiho.
GOES, E. M.; Guimarães, R. B.; SPOSITO, Eliseu Saverio; RODRIGUES, Lea Carvalho; GOETTERT,J. D.. Participação
em banca de Giaucia de Souza Munhoz. O espaço ceifado e o reconstruído; a trajetória dos egressos do Banco do
Brasil de Maringá (PR). 2007. Tese (Doutorado em Geografia) - Universidade Estadual Paulista Júiio de Mesquita Filho.

Qualificações de Doutorado
1.

HAESBAERT, R.; GONÇALVES, C.W.P.; GOETTERT,3. D.. Participação em banca de Maria de Jesus Morais.
"Acreanidade": invenção e (re)invenção da Identidade Acreana. 2008. Exame de qualificação (Doutorando em
Geografia) - Universidade Federai Fluminense.

Monografias de cursos de aperfeiçoamento/especialização
1.

2.
3.

GOETTERT,3. D.; DIAS, C. S.; PENHA, R. M.. Participação em banca de MARIA ANA DA SILVA MORAIS. A
problemática da Infra-estrutura turística de Rio Branco - AC. 2005. Monografia (Aperfeiçoamento/Especialização em
Planejamento REgional) - Universidade Federal do Acre.
GOETTERT,J. D.. Participação em banca de Noêmia Pereira de Souza. Pequena história de Tesouro - MT. 2002.
Monografia (Aperfeiçoamento/Especialização em História e Teoria da História) - Universidade Federal de Mato Grosso.
GOETTERT,3. D.. Participação em banca de Maria Inês Nunes de Souza. Preconceito e racimso contra o Bororo de
Tadarirriana. 2002. Monografia (Aperfeiçoamento/Especialização em História e Teoria da História) - Universidade
Federal de Mato Grosso.

4.

GOETTERT,3. D.. Participação em banca de EIson Lemos dos Santos. Igreja Católica e os Bororo em Rondonópolis MT. 2002. Monografia (Aperfeiçoamento/Especialização em História e Teoria da História) - Universidade Federal de

5.

GOETTERT,3. D.. Participação em banca de Evanilza Ramos. Orgulho e preconceito em Porto Estrela - MT. 2002.
Monografia (Aperfeiçoamento/Especialização em História e Teoria da História) - Universidade Federal de Mato Grosso.

Mato Grosso.

Trabalhos de conclusão de curso de graduação
1.

GOETTERT,3. D.; MELO, K.C.; MENEZES, B.S.L.. Participação em banca de Patrícia Franco

Luciano.REPRESENTAÇÕES E DISCURSOS SOBRE O INDÍGENA EM AMAMBAI(MS): UMA INTRODUÇÃO A PARTIR DE
COMERCIANTES E DO JORNAL ?A GAZETA?. 2014. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Geografia) Universidade Federal da Grande Dourados.

2.

GOETTERT,3. D,; SOUZA, Adauto Oliveira; ALCANTARA, P.. Participação em banca de Alolsio Lima de

3.

em Geografia) - Universidade Federal da Grande Dourados.
MIZUSAKI, M. Y.; GOETTERT,3. D.; DOMINGUES, A. T.. Participação em banca de Deusdete Júnior Santos.A

4.

Relação Capital x Trabalho os agravos à saúde no Mato Grosso do Sul: reflexões iniciais. 2011. Trabalho de Conclusão
de Curso (Graduação em Geografia) - Universidade Federal da Grande Dourados.
NUNES, F.G.; NARDOQUE, S.; GOETTERT,3. D.. Participação em banca de Márcio Marques Rosa.Ensino de Geografia

Almeida.Educação de Jovens e Adultos: perfis sócio-econômicos. 2011. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação

e Diversidade Cultural: Uma Análise a Partir de Dourados (MS). 2011. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em
Geografia) - Universidade Federal da Grande Dourados.

5.

6.

7.

GOETTERT,3. D.; SOUZA, Adauto Oliveira; NARDOQUE, S.. Participação em banca de Michei Pereira de Souza.A
Representação e Invenção do Paraguai e do Paraguaio Produzida em Dourados (MS). 2011. Trabalho de Conclusão de
Curso (Graduação em Geografia) - Universidade Federal da Grande Dourados.
NUNES, F.G.; NARDOQUE, S.; GOETTERT,3. D.. Participação em banca de Michele Liliane Ferreira.O Conceito de
Fronteira no Ensino de Geografia: Reflexões a Partir das Práticas Docentes em Ponta Porã (MS). 2011. Trabalho de
Conclusão de Curso (Graduação em Geografia) - Universidade Federal da Grande Dourados.
LAMOSO, L. P.; SQUZA, Adauto Oliveira; GOETTERT,3. D.. Participação em banca de Valdimeri Machado

Cavalcanti.O Sui de Mato Grosso do Sul como Área de Expansão das Cooperativas Paranaenses. 2011. Trabalho de
Conclusão de Curso (Graduação em Geografia) - Universidade Federal da Grande Dourados.

8.

SILVA, E. J. da; LANGER, P.; GOETTERT,3. D.. Participação em banca de Letícia Berioffa Rodrigues.A prática do
futebol entre os Guarani-Nhandeva de Dourados/MS. 2011. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em História)
- Universidade Federal da Grande Dourados.

9.

CALIXTO, M.J.M.S.; GARDIN, C.; GOETTERT,3. D.. Participação em banca de Alceu Júnior Silva Bittencourt.A
produção de novas formas socioespaciais em Dourados-MS: uma análise do loteamento Jardim Altos do Indalá. 2007.
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Geografia) - Universidade Federal da Grande Dourados.

10.

SOUZA, Adauto Oliveira; ABREU,Silvana de; GOETTERT,3. D.. Participação em banca de Hector Fatarelli Bento.
(Des) Caminhos do planejamento do desenvolvimento: o caso do Distrito Industriai de Navíraí(MS). 2007. Trabalho
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11.

de Conclusão de Curso (Graduação em Geografia) - Universidade Federal da Grande Dourados.
GOETTERT,3. D.; PAULA, E. A.; UMA,3.. Participação em banca de Priscila.ONG: movimentos sociais na Amazônia
Ocidental e o caso do CTA. 2006. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Sociais) - Universidade
Federal do Acre.

12.

13.

14.

15.

GOETTERT,J. D.; ROCHA, K. S.; MAIA, M. S. O.. Participação em banca de Roberto Mendes Teixeira.A interferência
do Índice Pluviométrico sobre o contgrole oepracional e tratamento da água para abastecimento da cidade de Rio
Branco - AC. 2005. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Geografia) - Universidade Federal do Acre.
GOETTERT,3. D.; SILVA, S. S.; ROCHA, K. S.. Participação em banca de Alberto da Costa Mendes.Atividade turística
na ciade de Rio Branco: paisagens e potencialidades. 2005. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em
Geografia) - Universidade Federal do Acre.
GOETTERT,3. D,; PENHA, R. M.; MAIA, M. S. O.. Participação em banca de Ismael dos Santos Machado.A situação
sócio-pólítica e econômica da população ribeirinha da Comunidade Raimundo Hermínio de Melo - Rio Branco - AC.
2005. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Geografia) - Universidade Federal do Acre.
GOETTERT,3. D.; MORAIS, M. 3.; ALMEIDA NETO, D. 3.. Participação em banca de Silvânia Oliveira da Silva.O
associativismo/cooperativismo como alternativa de desenvolvimento agrário para os municípios de Brasiléia e
Epictaciolândia - AC. 2005. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Geografia) - Universidade Federal do
Acre.

16.

17.

18.

GOETTERT,3. D.; PENHA, R. M.; OUVEIRA, C. M.. Participação em banca de Noêmia Benício de Oliveira.Projeto de
Assentamento Alcobrás (Capixaba - Acre): espaço e situação sócio econômica. 2005. Trabalho de Conclusão de Curso
(Graduação em Geografia) - Universidade Federal do Acre.
GOETTERT,3. D.; PENHA, R. M.; SILVA, S. S.; CAMELY, N. C.. Participação em banca de Vanuza Andrade da
Silva.PEQ - Plano Estadual de Qualificação Profissional: a experiência no município de Rio Branco no ano de 2001.
2005. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Geografia) - Universidade Federal do Acre.
GOETTERT,3. D.; PAULA, E. A.; PEIXOTO, F. P.. Participação eiti banca de Walquíria Raizer Oliveira.Lei de Incentivo
à Cultura: política cultural em debate. 2005. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Sociais) universidade Federal do Acre.

19.

20.

21.

22.

GOETTERT,3. D.; PAULA, E. A.; SILVA, M. C. R.. Participação em banca de 3osé Luciano Sousa de
Araújo.Cooperativas de trabalho no Acre: um "jeito novo" de promover a precarização "politicamente correta". 2005.
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Sociais) - Universidade Federal do Acre.
GOETTERT,3. D.; ALMEIDA NETO, D. 3.; MORAIS, M. 3.. Participação em banca de Luciano Rodrigues do
Nascimento.Projeto de Colonização Redenção (Acrelândia - Acre): do planejado ao vivido (uma introdução). 2004.
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Geografia) - Universidade Federal do Acre.
GOETTERT,3. D.; MORAIS, M. 3.; ROCHA, K. S.. Participação em banca de Antônio Carlos Ferreira Crispim.Em
defesa do Defesa Civil: introdução à análise da formação sócio-espacial do Conjunto Defesa Civil (Rio Branco - Acre).
2004. Trabalho de Cohclusão de Curso (Graduação em Geografia) - Universidade Federal do Acre.
GOETTERT,3. D.; ALMEIDA NETO, D. 3.; MORAIS, M. 3.. Participação em banca de Amarildo 3esus Teles
Contreiras.Mercado de trabalho informal em Rio Branco - AC. 2004. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em
Geografia) - Universidade Federal do Acre.

23.

GOETTERT,3. D.; MORAIS, M. 3.; SILVA, S. S.. Participação em banca de Sebastião Machado Oliveira.Movimentos
sociais e a luta pela terra no Acre - pós 1980. 2003. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Geografia) -

24.

GOETTERT,3. D.; MORAIS, M. 3.; PENHA, R. M.. Participação em banca de Regiane Silveira de Lima.A importância
do transporte fluvial para a população das Flonas Macauã e São Francisco. 2003. Trabalho de Conclusão de Curso

Universidade Federal do Acre.

25.

(Graduação em Geografia) - Universidade Federal do Acre.
GOETTERT,3. D.; MORAIS, M. 3.; PENHA, R. M.. Participação em banca de EIen Cristina Soares de Brito.Cruzeiro do

Sul: paisagens e potencialidades turísticas - o novenário de Nossa Senhora da Glória. 2003. Trabalho de Conclusão de
Curso (Graduação em Geografia) - Universidade Federal do Acre.

26.

GOETTERT,3. D.; MORAIS, M. 3.; MAIA, M. S. O.. Participação em banca de Leide Maria da Silva e Souza.Produção
do espaço urbano: formação do bairro Taquari - Rio Branco, Acre. 2003. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação
em Geografia) - Universidade Federal do Acre.

27.

GOETTERT,3. D.; MORAIS, M. 3.; ALMEIDA NETO, D. 3.. Participação em banca de Maria edinir Pinheiro Rêgo.A
formação da vila Humaitá e a (re) produção do espaço no Projeto de Assentamento Dirigido Humaitá. 2003. Trabalho
de Conclusão de Curso (Graduação em Geografia) - Universidade Federal do Acre.

28.

MORAIS, M. 3.; GOETTERT,3. D.; ALMEIDA NETO, D. 3.; MAIA, M. S. O.. Participação em banca de Dania de Oliveira
Mendes.A Formação dos Conjuntos Habitacionais Esperança I e II. 2003. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação
em Geografia) - Universidade Federal do Acre.

29.

30.

MORAIS, M. 3.; ROCHA, K. S.; GOETTERT,3. D.; ALMEIDA NETO, D. 3.. Participação em banca de Hilza Domingos
Silva dos Santos Arcos.Expansão Urbana da Cidade de Rio Branco - AC: A Formação do Bairro Conquista. 2003.
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Geografia) - Universidade Federal do Acre.
GOETTERT,3. D.; ALMEIDA NETO, D. 3.; SILVA, S. S.. Participação em banca de Elian Cândido de Oliveira.A

reprodução do espaço agrário no município de Senador Guiomard, com a expansão agropeucária, pós-1970. 2002.
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Geografia) - Universidade Federal do Acre.

Participação em bancas de comissões julgadoras
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Concurso público
1.

GOETTERT,3. D.; VANDERLINDE,T.; MENDONÇA, M. R.. 31 Concurso Público de Provas e Títulos Cargo Professor
Ensino Superior. 2012. Universidade Estadual do Oeste do Paraná.

2.

SÁ 3r., Mário Teixeira; MORAES, C.; GOETTERT,3. D.. Concurso Público Integração Regional - FADIR/UFGD. 2010.

3.

GOES, E. M.; LOSNAK, Célio.; GOETTERT,3. D.. Concurso Público de Títulos e Provas História Contemporânea
UNESP Presidente Prudente. 2010. Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho.
GOETTERT,3. D.; SOARES FILHO, A.; ALCANTARA, P.. Concurso para selação de professor substituto em Geografia.

Universidade Federal da Grande Dourados.

4.

2007. Universidade Federal da Grande Dourados.

5.

NUNES, F.G.; GARDIN, C.; GOETTERT,3. D.. Concurso Público Geografia Humana. 2007. Universidade Federal da
Grande Dourados.

6.

SILVA, J. M.; GOETTERT,3. D.; SANTOS, W. T. P. dos. Concurso Público para Docente - Geografia Geral. 2006.

7.

GOETTERT,3. D.; ROCHA, K. S.; SOUZA, V. E. de. Concurso Público para Docente. 2005. Departamento de
Geografia - UFAC.

Universidade Estadual do Centro-Oeste.

Eventos

Participação em eventos,congressos, exposições e feiras

1.

II SIMPÓSIO nACIONAL DE gEOGRAFIA, LITERATURA E ARTE."Imaginário, espaço e cultura: geografias poéticas e

2.

poéticas geográficas".,2013.(Simpósio).
III Fórum Regional de Programas de Pós-Graduação em Geografia do Centro-Oeste e Triângulo Mineiro.Imagens e
Espaços: leitura de uma relação cidade/Reserva Indígena/Campo em Dourados (MS). 2012.(Outra).

3.

XVI SIMPÓSIO INTERNACIONAL PROCESSOS CIVILIZADORES

4.
5.

1968: Debate e reflexão: a revolução é uma iniciatIva.Reflexões em torno de "Sem sentido". 2008.(Seminário).
I EXPOGEO ? Exposição da produção científica e artístico-cultural do Curso de Geografia."Em busca do espaço

2012. (Simpósio).

6.

Leituras e Releituras: O Cinema Popuiar e a Formação da Identidade Regional ? Filmando no Mato Grosso do Sul.A
fronteira como passagem: gente, terra e cruz em ?Caingangue: a pontaria do diabo?. 2008.(Seminário).

perdido": geografia e subjetividade. 2008.(Outra).

7.

XI Simposio Internacional Proceso Civilizador.?SOBRE O ESPAÇO?: ELEMENTOS PARA UMA LEITURA DAS

TRANSFORMAÇÕES ESPACIAIS DO CORPO E DA CASA A PARTIR DO PROCESSO CIVILIZADOR, DE NORBERT ELIAS.
8.
9.

10.

11.
12.
13.

2008.(Simpósio).
33 Conferência Nacional das Cidades. 2007.(Outra).
III EREGEO.A produção de Dourados como "capital" e "paraíso": uma introdução a partir da publicação "Dourados:
capital econômica de Mato Grosso do Sul", de 1985. 2007. (Encontro).
I Seminário de Estudos sobre as transformações rurais em Mato Grosso do Sul: limeas e perspectivas.Transformações
rurais em Mato Grosso do Sul: o agronegócio. 2007.(Seminário).

I Seminário Regional sobre Território, Fronteira e Cultura.Território, fronteira e ambiente: novos paradigmas, velhos
problemas. 2007.(Seminário).
VI Encontro Nacional da ANPEGE.Lugares da saudade e do ressentimento: a migração gaúcha para Mato Grosso a
partir dos olhares de quem migrou e de quem migrou. 2007.(Encontro).
VI Encontro Nacional de Ensino de Geografia - Fala Professor.Fingir o espaço: notas sobre espaço e literatura. 2007.
(Encontro).

14.

X SIMPÓSIO INTERNACIONAL PROCESSO CIVILIZADOR.AÍ, ai, ai: ressentimentos de um filho longe do pai. 2007.
(Simpósio).

15.
16.

XV Encontro Sul-mato-grossense de Geógrafos.O corpo como espaço (alcançando as sombras). 2007.(Encontro).
XX Semana de Geografia "Questão energética e desenvolvimento".Perspectivas educativas: uma reflexão sobre

17.

XXVII Encuentro Geohistoria Regional.O RAP na fronteira... Toporamas... Sem-tetos... Políticas públicas em aldeia
indígena. 2007.(Encontro).

18.

I Cicio de Seminários dos Cursos de Geografia e História "Pesquisa e Ensino de Geografia e História".Migrações:

19.
20.
21.

II Encontro Regional de Geografia. "463": O território do tráfico no RAP da banda Fase Terminal. 2006.(Congresso).
Segundo Congreso Latinoamericano de Ciências Sociales y Humanidades. Voltando morto para casa: a morte na
migração do sul para o centro-oeste brasileiro. 2006.(Congresso).
XIV Encontro Nacional de Geógrafos. Mesa Redonda: Território, Lugar e região. 2006.(Congresso).

22.

XIV Encontro Nacional de Geógrafos. 2006.(Encontro).

desenvolvimento e energia. 2007.(Encontro).

intersecção entre tempo e espaço. 2006.(Seminário).

23.

XIV Encontro Nacional de Geógrafos.Metamorfoses dos Becos: A Revitalização da Praça da bandeira ém Rio Branco

24.

(Acre). 2006.(Encontro).
XIV Encontro Sul-Matogrossense de Geógrafos. 2006.(Encontro).

25.

Xiv Encontro Sul-Mato-Grossense de Geógrafos.Geografia e'fonte oral: lugares e gentes nas falas de gaúchos no Mato
Grosso. 2006.(Encontro).

26.

57a Reunião Anual da SBPC. 57® Reunião Anual da SBPC. 2005.(Congresso).

27.
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XIX Semana de Geografia: diálogos para o século XXI.XIX Semana de Geografia: diálogos para o século XXI. 2005.
28.

29.

(Outra).
XXV CONGRESSO - ALAS. XXV CONGRESSO- ALAS. 2005.(Congresso).

Geografia:(des)fiando territórios e identidades.XVIII Semana de Geografia - Geografia: (des)fiando territórios e
identidades. 2004.(Outra).

30.
31.
32.
33.
34.
35.

36.

IX Congresso de La Solar. IX Congresso de La Solar. 2004.(Congresso).
VI Congresso Brasileiro de Geografia. VI Congresso Brasileiro de Geografia. 2004. (Congresso).
VI Congresso Brasileiro de Geógrafos. VI Congresso Brasileiro de Geógrafos. 2004.(Congresso).
XVII Encontro Nacional de Geografia Agrária: Tradição x Tecnologia: as novas....XVII ENGA. 2004.(Encontro).
553 Reunião Anual da SBPC. Migrantes Gaúchos em Rondonópolis - MT: O olhar de quem ficou. 2003.(Congresso).
Seminário Trocas de Experiências, Idéias e Propostas de Pesquisa para o desenvolvimento sustentado."Acre e limites
com Amazonas e Rondônia: situação, problemáticas, tendências e possibilidades". 2003.(Seminário).

V Encontro Nacional de Ensino de Geografia.Geografia e Literatura: uma leitura em "Terra Caída", de José Potyguara.
2003.(Encontro).

37.

XVII Semana de geografia "Acre: meio Ambiente e Desenvolvimento". A Geografia, os Geógrafos e o

38.

XVII Semana de geografia "Acre: meio Ambiente e Desenvolvimento". O Vôo das Pandorgas: Migração Sulista para

Desenvolvimento. 2003.(Congresso).

39.
40.

41.

Rondonópolis - MT. 2003.(Congresso).
IV Semana de Geografia.IV Semana de Geografia. 2002.(Encontro).
IV Semana de Geografia - A geografia e as possibilidades de intervenção na reaiidade.IV Semana de Geografia - A
geografia e as possibilidades de intervenção na realidade. 2002.(Outra).
.1 Seminário "Crise na Universidade e Avaliação do Ensino Superior. 2001.(Seminário).

42.

História: êxodo e migrações.VI Simpósio interdisciplinar em História: êxodo e migrações. 2001.(Simpósio).

43.
44.
45.

III Semana de Geografia.III Semana de Geografia. 2001.(Encontro).
III Semana de Geografia.III Semana de Geografia - Geografia, território e conjuntura. 2001.(Outra).
Reunião Anual da SBPC.533 Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. 2001. (Outra).

46.

Seminário de Avaliação da Universidade.Seminário de Avaliação da Universidade. 2001.(Seminário).

47.

VI Simpósio Interdisciplinar em História: Êxodos e Migrações. 2001.(Simpósio).

48.

XIII Semana de Geografia: Sociedade e Espaço - a Geografia para o Terceiro Milênio.XIII Semana de Geografia. 2001.
(Seminário).
.Seminário "Legislação Educacional e Administrativa. 2000.(Seminário).
"Brasil, os outros 500".Semana Interdisciplinar de história. 2000.(Encontro).

49.
50.
51.

ARTECUR.ARTECUR. 2000.(Encontro).

52.
53.

Seminário de Integração Acadêrmica.Seminário de Integração Acadêmica. 2000.(Seminário).
.Simpósio Internacional "Migração: nação, lugar e dinâmicas territoriais". 1999.(Simpósio).

54.

.1 Simpósio Regional de História Antiga - o público e o privado na Antigüidade Greco-Romana. 1999.(Simpósio).

55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.

."O Negro na Sociedade Brasileira". 1999.(Outra).
.51® Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. 1999.(Outra).
."Cidadania e Etnicidade". 1999.(Outra).
.IV Conferência Municipal de Saúde em Rondonópolis. 1999.(Outra).
.Mini-curso "Arte e identidade na América Latina". 1999.(Outra).
."Discriminação contra o negro III". 1999.(Outra).
"Brasil 500 anos"."Brasil 500 ariós". 1999.(Outra).
VIII Semana de História.VIII Semana de História. 1999.(Encontro).
.XIV Encontro Nacional de Geografia Agrária. 1998.(Encontro).

64.

.6® reunião Especial da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. 1998.(Outra).

65.

Ensino e Pesquisa de História local: questões, fontes e possibilidades.S® Reunião Especial da Sociedade Brasileira para

66.

o Progresso da Ciência. 1998.(Outra).
História e Teoria Econômica."História e Teoria Econômica". 1998.(Outra).

67.
68.

Seminário Nacional "Democracia e liberdade: interlocuções com marilena Chauf.Seminário Nacional "Democracia e
liberdade: interlocuções com marilena Chauí". 1998.(Seminário).
VIII Seminário de Ensino de Geografia: résistir ou sucumbir?.VIII Seminário de Ensino de Geografia: resistir ou
sucumbir?. 1998.(Outra).

69.

XI Encontro Nacional de Geógrafos.XI Encontro Nacional de Geógrafos. 1998.(Encontro).

70.
71.

.V Encontro de Iniciação Científica. 1997.(Encontro).
.III Encontro de Estudos Lingüísticos de Assis -EELA. 1997.(Encontro).

72.

.II Feira Municipal de Iniciação Científica. 1997.(Outra).

73.

3° Seminário sobre o Pensamento Geográfico.3° Seminário sobre o Pensamento Geográfico. 1997.(Seminário).

74.

A Análise do Discurso.A Análise do Discurso. 1997.(Encontro).

75.

I Encontro do CEDAP - "Arquivos, Patrimônio e Memória".I Encontro do CEDAP. 1997.(Encontro).

76.

Oficina de teatro."Oficina de Teatro". 1997.(Oficina).

77.

Trabalho de campo - Impressões de estudantes sobre aspectos sociais, geográficos, históricos, lingüísticos do

Maranhão.Trabalho de campo - Impressões de estudantes sobre aspectos sociais, geográficos, históricos, lingüísticos
do Maranhão. 1997.(Outra).

78.

X Semana de Geografia.X Semana de Geografia. 1997.(Encontro).

79.

.VIII Encontro de Pedagogia - Formação do Educador: a gestão democrática na escola. 1996.(Encontro).

80.

.IV Encontro de Iniciação Científica. 1996.(Encontro).

81.

.VII Semana do Calouro. 1996.(Outra).
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82.
83.
84.
85.
86.

.História e idenidade: conceito e experiências étnicas. 1996.(Outra).
.483 Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. 1996. (Outra).
.História e idenidade: conceito e experiências étnicas. 1996.(Outra).
IV Festival da Primavera.IV Festival da Primavera - Concurso de Poesia. 1996.(Outra).
Programa Universidade Solidária.Projeto Universidade Solidária. 1996.(Outra).

87.

Semana do índio.Semana do índio. 1996.(Encontro).

88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.

.VII Encontro de Pedagogia (UFMT). 1995.(Encontro).
.573 Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. 1995.(Outra).
.23 Reunião Especial da Sociedade Brasileira para o Progreso da Ciência. 1995.(Outra).
.Concurso de Poesia do III Festival da Primavera. 1995.(Outra).
.VI Semana de Biologia - Atualização do biólogo na sociedade. 1995.(Outra).
VIII Semana de Geografia.VIII Semana de Geografia. 1995.(Encontro).
.II Encontro de História de Mato Grosso do Sul. 1994.(Encontro).
.XIV Encontro Nacional de Estudantes de História. 1994.(Encontro).
.Correntes historiográficas atuais. 1994.(Outra).
.A Capitania de Mato Grosso: política de povoamento e população - século XVIII. 1994.(Outra).
Excursão para Minas Gerais.Excursão para as cidades históricas de MG. 1994. (Outra).

99.

I Fórum Internacional e III Encontro Latino Americano....I Fórum Internacional e III Encontro Latino-Americano de

100.
101.
102.
103.
104.

Educadores Ambientalistas. 1994.(Encontro).
VII Semana de Geografia.VII Semana de Geografia. 1994.(Encontro).
V Semana de Bioiogia.V Semana de Biologia.. 1994. (Encontro).
.Excursão para Barra do Garças. 1993.(Outra).
.Excursão para Barra do Garças. 1993.(Outra).
.Oficina de Teatro. 1992.(Oficina).

105.

.II Encontro de Estudos Contábeis da Região Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul. 1991.(Encontro).

Organização de eventos, congressos, exposições e feiras
1.

GOETTERT,3. D.. XXI ENSUL e V EREGEO. 2013. (Outro).

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

GOETTERT,3. D.. II Congresso Iberoamericano de Arqueologia, Etnologia e Etno-história. 2012.(Congresso).
GOETTERT,3. D.; SILVA, C. A.. XIV Simpósio Brasileiro de Física Aplicada. 2011.(Congresso).
SARAT, M.; GOETTERT,3. D.. II Seminário Grupo de Estudos Norbert Elias. 2010.(Outro).
GOETTERT,3. D.. II Seminário Participação Popular. 2008.(Outro).
FERRAZ, C.B.O.; GOETTERT,3. D.. Leituras e Releituras: O Cinema Popular e a Formação da Identidade Regional ?
Filmando no Mato Grosso do Sul. 2008.(Outro).
MORAES, C.; GOETTERT,3. D.. 1968: Debate e reflexão: a revolução é uma iniciativa. 2008.(Outro).
MORETTI, E. C.; GOETTERT,3. D.. XV Encontro Nacional de Geógrafos: O espaço não pára: por uma AGB em

9.

GOETTERT,3. D.. XVI Encontro Sui-Mato-Grossense de Geógrafos: "A produção do espaço: mão-de-obra, mãos e

movimento. 2008.(Outro).
obras". 2008.(Outro).

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

■ 17.

GOETTERT,3. D.. Geografia e Fiiosofia: da linguagem científico-fiiosófica aos sentidos do viver. 2007.(Outro).
GOETTERT,3. D.. XIV Encontro Nacional de Geógrafos. 2006.(Congresso).
GOETTERT,3. D.. XIX Semana de Geografia. 2005.(Congresso).
GOETTERT,3. D.; CAVALCANTE, M. B.. XVIII Semana de Geografia - Georgafia: (des)fiando territórios e
identidades. 2004.(Outro).
GOETTERT,3. D.. XVII Semana de Geografia - Acre: desenvolvimento e meio ambiente. 2003.(Outro).
GOETTERT,3. D.. "XVII Semana de Geografia "Acre: Meio Ambiente e Desenvolvimento". 2003.(Outro).
GOETTERT,3. D.. "XVTI Semana de Geografia "Acre: Meio Ambiente e Desenvoivimento". 2003.(Outro).

GOETTERT,3. D.. Discriminação contra o homossexual. 1999.(Outro).

18.

GOETTERT,3. D.. O trabalhador e formação política. 1999.(Outro).

19.

GOETTERT,3. D.. A mulher na nova (des) ordem mundial. 1999.(Outro).

20.
21.

GOETTERT,3. D.. A mulher na nova (des) ordem mundial. 1999.(Outro).
GOETTERT,3. D.. XIV Encontro Nacional de Geografia Agrária. 1998.(Outro).

22.

GOETTERT,3. D.. Coordenação da Sessão de Comunicações Orais do XIV Encontro Nacional de Geografia Agrária.

23.

GOETTERT,3. D.. I Congresso de Educação para Integração da América Latina no Brasii-CEPIAL. 1992.(Congresso).

1998.(Outro).

Orientações
Orientações e supervisões em andamento

Dissertação de mestrado
1.
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® Luiz Felipe Rodrigues. "Alho, patrona?" A reprodução da fronteira a partir das trajetórias e transfronteiricidades
dos ambulantes. Início: 2017. Dissertação (Mestrado em Geografia) - Universidade Federal da Grande Dourados,
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior.(Orientador).
Giovan Pereira Santana. Migração nordestina em Nova Andradina-MS. Início: 2017. Dissertação (Mestrado profissional
em Geografia) - Universidade Federai da Grande Dourados.(Orientador).

2.

Tese de doutorado
1.
Eiiei Benites. Territorialidade Guarani Kaiowá. Início: 2017. Tese (Doutorado em Geografia) - Universidade Federai da
Grande Dourados.(Orientador).

2.

# Aiex Dias de Jesus. Redes da Migração Haitiana no Mato Grosso do Sul. Início: 2016. Tese (Doutorado em
Geografia) - Universidade Federal da Grande Dourados.(Orientador).

© Mariene Flauzina Oliveira. Festa de Nossa Senhora da Abadia em Jatai: uma experiência de interpretação

3.

geográfica. Início: 2015. Tese (Doutorado em Geografia) - Universidade Federal da Grande Dourados.(Orientador).
KELLI CARVALHO MELO. a produção de territórios Paiter Suruí a partir de matérialidades externas que,?
traduzidas?, participam de ressignificações territoriais manifestas em ?novas? materiaiidades e imaterialidades. Início:
2014. Tese (Doutorado em Geografia) - Universidade Federal da Grande Dourados.(Orientador).

Orientações e supervisões concluídas

Dissertação de mestrado
1.

João Carlos Nunes Ibanhez. A Comédia Dramática da Vida: diálogos geográficos em torno da poesia de Lobivar Matos.
2017. Dissertação (Mestrado em Geografia) - Universidade Federal da Grande Dourados, . Orientador: Jones Dari

2.

m Adriele Freire de Souza. Entre discursos e territoriaiidades: uma análise antropológica das práticas institucionais

Goettert.

no Hospital Universitário da Grande Dourados - MS. 2016. Dissertação (Mestrado em ANTROPOLOGIA)- Universidade
Federai da Grande Dourados,. Orientador: Jones Dari Goettert.

3.

Vaidecir Duarte Júnior. O (DES)ESPAÇO NA POÉTICA DE MANOEL DE BARROS: quando a Literatura engravida a
Geografia de espaços outros. 2016. Dissertação (Mestrado em Geografia) - Universidade Federai da Grande Dourados,
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Jones Dari Goettert.

4.

@ Danilo Santos de Jesus. Migrantes Bolivianos em São Paulo: Um Território ?Entre?Lugar? de Pertencimentos
Velhos e Novos. 2015. Dissertação (Mestrado em Geografia) - Universidade Federal da Grande Dourados,
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Jones Dari Goettert.

@ Gabriela Laurito Bôer. Geografia e Cinema: outras imagens para se pensar a fronteira do fazer geográfico. 2015.
Dissertação (Mestrado em Geografia) - Universidade Federai da Grande Dourados,. Orientador: Jones Dari Goettert.

6.

#João Evaldo Ghizoni Dieterich. A Identidade Kinikinau Como Máquina de Guerra Para a Ocupação e Manutenção
Territorial no Mato Grosso do Sul. 2015. Dissertação (Mestrado em Geografia) - Universidade Federai da Grande
Dourados,. Orientador: Jones Dari Goettert.

7.

Higor Marcelo Lobo Vieira. Trajetórias individuais e processos coletivos do RAP indígena: territórios e territoriaiidades

do grupo BRÔ MCS(Dourados - MS). 2014. Dissertação (Mestrado em Geografia) - Universidade Federal da Grande
Dourados, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Jones Dari Goettert.

@ Blanca Shung Luen Menezes Li. Relações Sociais e Construção de Identidade na Cultura Material Nipodouradense:
Pertencimento e Memórias. 2014. Dissertação (Mestrado em ANTROPOLOGIA)- Universidade Federai da Grande

Dourados, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Jones Dari Goettert.
9.

Juliana Vaz Pimentei. Territórios e territoriaiidades da prostituição em Rosana - SP. 2013. Dissertação (Mestrado em

Geografia) - Universidade Federai da Grande Dourados, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior. Orientador: Jones Dari Goettert.

^ Joãó Evaldo Ghizoni Dieterich. Povo Kinikinau: processo espaço-temporai de formação e mobilidade. 2013.
Dissertação (Mestrado em Geografia) - Universidade Federal da Grande Dourados, Coordenação de Aperfeiçoamento
de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Jones Dari Goettert.

II12.

í-3-

@ JOEL SILVEIRA LEDESMA. EXPLORANDO FRONTEIRAS: uma abordagem antropológica com crianças na escola de
Coronel Sapucaia ? MS. 2013. Dissertação (Mestrado em ANTROPOLOGIA)- Universidade Federal da Grande
Dourados, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Jones Dari Goettert.
Higor Lobo Vieira. Território e territorialidade do grupo indígena Guarani Brô'MCs. 2012. Dissertação (Mestrado em
Geografia) - Universidade Federal da Grande Dourados,. Orientador: Jones Dari Goettert.

© Karoiine Batista Gonçalves. MIGRAÇÃO BRASILEIRA PARA O PARAGUAI: TERRITÓRIOS E IDENTIDADES NA
COLÔNIA NUEVA ESPERANZA (YBY YAÚ ? CONCEPCIÓN). 2012. Dissertação (Mestrado em Geografia) - Universidade
Federal da Grande Dourados, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Jones Dari
Goettert.

14.

@1 Adriana Brito de Andrade. MOVIMENTOS DE UMA OCUPAÇÃO URBANA: TERRITÓRIOS, TERRITORIALIDADES E
TRAJETÓRIAS SOCIOESPAQAIS DE ?SEM-TETOS? DE OCUPAÇÃO NO JARDIM DOS ESTADOS(DOURADOS ? MS).

2011. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Geografia) - Universidade Federai da Grande Dourados, Coordenação
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Jones Dari Goettert.
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15-

JULIANA GRASIÉLI BUENQ MOTA. TERRITÓRIOS E TERRITORIALIDADES GUARANI E KAIOWA: DA

TERRITORIALIZAÇÃO PRECÁRIA NA RESERVA INDÍGENA DE DOURADOS A MULTITERRITORIALIDADE. 2011.
Dissertação (Mestrado em Mestrado em Geografia) - Universidade Federal da Grande Dourados, Fundação de Apoio e
Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do MS. Orientador: Jones Dari Goettert.

© Juliana Vaz Pimentel. Territórios da prostituição em Rosana - SP. 2011. Dissertação (Mestrado em Geografia) Universidade Federal da Grande Dourados, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior.
Orientador: Jones Dari Goettert.
17.

© Elias Coimbra da Silva. O texto enquanto território: o processo de territorialização na redefinição do pensar: uma
contribuição a partir de Mil Platôs. 2010. Dissertação (Mestrado em Geografia) - Universidade Federal da Grande
Dourados, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Jones Dari Goettert.

18.

© Marcos Leandro Mondardo. Os períodos das migrações: territórios e identidades em Francisco Beltrão/PR. 2009.
Dissertação (Mestrado em Mestrado em Geografia) - Universidade Federal da Grande Dourados, Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Jones Dari Goettert.

© Adriano Cosma Cabreira. Horizontes Verticais: Meandos do meio técnico-científico-informacional em Dourados.
2009. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Geografia) - Universidade Federal da Grande Dourados,. Orientador:
Jones Dari Goettert.

20.

^ Marcos Leandro Mondardo. Os períodos do território: migração, trabalho e modernidade no município de
Francisco Beltrão - PR. 2007. Dissertação (Mestrado em Geografia) - Universidade Federal da Grande Dourados,.
Orientador: Jones Dari Goettert.

21.

Adriano Cosma Cabrera. O meio técnico científico informacional: os usos do território em Dourados - MS. 2007.

Dissertação (Mestrado em Geografia) - Universidade Federal da Grande Dourados,. Orientador: Jones Dari Goettert.

Tese de doutorado

© Thiago Rodrigues Carvalho. Experimentos Espaciais na Poética de Manoel de Barrps: Geografias Intensivas no
Chão da Poesia. 2017. Tese (Doutorado em Geografia) - Universidade Federal da Grande Dourados,. Orientador:
Jones Dari Goettert.

Monografia de conclusão de curso de aperfeiçoamento/especialização
1.

2.

Ricardo Fagner da Silva. Trajetórias e identidades territorias de catadores nordestinos em Dourados. 2013.
Monografia.(Aperfeiçoamento/Especialização em geografia) - Universidade Federal da Grande Dourados, Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Jones Dari Goettert.

Bruna Cardoso. O REVIVER DO MOVIMENTO INDÍGENA BOLIVIANO NA ABYA YALA. 2013. Monografia.
(Aperfeiçoamento/Especialização em geografia) - Universidade Federal da Grande Dourados. Orientador: Jones Dari
Goettert.

3.

Rosana Maria de Oliveira Mala. "ONG: movimentos sociais na Amazônia Ocidental e o caso do CTA".. 2006.

Monografia.(Aperfeiçoamento/Especialização em Ciências sociais) - Universidade Federal do Acre. Orientador: Jones
Dari Goettert.

4.

José Luciano de Sousa Araújo. "Cooperativas de trabalho no Acre: um jeito novo de promover a precarização
"politicamente correta".. 2005. Monografia.(Aperfeiçoamento/Especialização em Ciências sociais) - Universidade
Federal do Acre. Orientador: Jones Dari Goettert.

5.
6.

Dânia de Oliveira Mendes. A Formação dos Conjuntos Habitacionais Esperança I e II.. 2003. Monografia.
(Aperfeiçoamento/Especialização em Geografia) - Universidade Federal do Acre. Orientador: Jones Dari Goettert.
Jarbas Goettert. Da aldeia à cidade: relações entre índios Bororo e os comerciantes de Rondonópolis - MT. 2002.
Monografia.(Aperfeiçoamento/Especialização em História e Teoria da História) - Universidade Federal de Mato Grosso.
Orientador: Jones Dari Goettert.

7.

Gilberto Souza de Oliveira. Tempo e narrativa: uma interpretação da História Social em Viva o Povo brasileiro, de João
Ubaldo Ribeiro. 2002. Monografia.(Aperfeiçoamento/Especiaiização em História e Teoria da História) - Universidade

8.

Sandra de Souza. O ensino supletivo em Rondonópolis - MT. 2002. Monografia.(Aperfeiçoamento/Especialização em
História e Teoria da História) - Universidade Federal de Mato Grosso. Orientador: Jones Dari Goettert.
João Batista Provenzi. São José do Povo: cidade? - Uma introdução. 2002. Monografia.
(Aperfeiçoamento/Especialização em História e Teoria da História) - Universidade Federal de Mato Grosso. Orientador:

Federal de Mato Grosso. Orientador: Jones Dari Goettert.

9.

Jones Dari Goettert.

10.

Paulo Hélito Alves Gomes. Primavera do Leste - MT: a cidade, o centro e os bairros(uma introdução).. 2002.
Monografia.(Aperfeiçoamento/Especialização em História e Teoria da História) - Universidade Federal de Mato Grosso.
Orientador: Jones Dari Goettert.

Trabalho de conclusão de curso de graduação
1.

Gilson Alves Sol Sol. Anúncios de Acompanhantes em Dourados: uma leitura territorial introdutória. 2017. Trabalho de
Conclusão de Curso.(Graduação em Abi - Geografia) - Universidade Federal da Grande Dourados. Orientador: Jones

2.

Patrícia Franco Luciano. REPRESENTAÇÕES E DISCURSOS SOBRE O INDÍGENA EM AMAMBAI(MS): UMA

Dari Goettert.

INTRODUÇÃO A PARTIR DE COMERCIANTES E DO JORNAL ?A GAZETA?. 2014. Trabalho de Conclusão de Curso.
(Graduação em Geografia) - Universidade Federal da Grande Dourados. Orientador: Jones Dari Goettert.
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3.

4.

MARLI AVELINO DOS SANTOS. IDENTIDADE E ALTERIDADE:. 2014. Trabalho de Conclusão de Curso.(Graduação em
Abi - Geografia) - Universidade Federal da Grande Dourados. Orientador: Jones Dari Goettert.

ADRIANO SOUZA PEREIRA. GEOGRAFIA E MÚSICA: ESPAÇO E IDENTIDADE NA MUSICOGRAFIA DE ALMIR SATER.
2014. Trabalho de Conclusão de Curso.(Graduação em Abi - Geografia) - Universidade Federal da Grande Dourados.
Orientador: Jones Dari Goettert.

5.

MICHAEL PEREIRA DE SOUZA. A REPRESENTAÇÃO E INVENÇÃO DO PARAGUAI E DO PARAGUAIO PRODUZIDA EM
DOURADOS, MATO GROSSO DO SUL. 2011. Trabalho de Conclusão de Curso.(Graduação em Geografia) Universidade Federai da Grande Dourados. Orientador: Jones Dari Goettert.

6.

Aloisio Lima de Almeida. Educação de Jovens e Adultos: perfis sócio-econômicos dos alunos. 2011. Trabalho de
Conclusão de Curso.(Graduação em Geografia) - Universidade Federai da Grande Dourados. Orientador: Jones Dari

7.

Daline Moina Matsunaka Dutra. Mobilidade de trabalhadores do Brasil para o Paraguai no comércio de reexportação
entre as ?cidades gêmeas? de Ponta Porã (MS)e Pedro Juan Caballero (Amambay ? Paraguai). 2009. Trabalho de
Conclusão de Curso.(Graduação em Geografia) - Universidade Federal da Grande Dourados. Orientador: Jones Dari

Goettert.

Goettert.

8.

Daniel Lima Silva. Carroceiros em Dourados: o Tcircuito inferior da economia? e a produção de tempos e espaços ?
lentos?. 2009. Trabalho de Conclusão de Curso.(Graduação em Geografia) - Universidade Federal da Grande

9.

Elaine Cristina Muscuilni. Dos territórios aos espaços vividos: a multiterritorialidade dos fazeres e viveres dos
profissionais do sexo em Dourados - MS. 2009. Trabalho de Conclusão de Curso.(Graduação em Geografia) -

Dourados. Orientador: Jones Dari Goettert.

Universidade Federal da Grande Dourados. Orientador: Jones Dari Goettert.

10.

Esteia Camata. Caracterização da mobilidade da força de trabaiho masculina jovem brasileira de Ponta Porã para
Pedro Juan Caballero, no comércio de produtos de reexportação. 2009. Trabalho de Conclusão de Curso.(Graduação
em Geografia) - Universidade Federal da Grande Dourados. Orientador: Jones Dari Goettert.

11.

Ceiso Aparecido da Silva Barbosa. A Migração Dekassegui de Dourados(MS) para o Japão. 2008. Trabalho de
Conclusão de Curso.(Graduação em Geografia) - Universidade Federal da Grande Dourados. Orientador: Jones Dari
Goettert.

12.

Adriana Brito de Andrade. Educação Formal nas Vivências e Trajetórias dos Sem-Tetos em Dourados ? MS: o Caso da
Ocupação no Jardim dos Estados. 2008. Trabalho de Conclusão de Curso.(Graduação em Geografia) - Universidade
Federal da Grande Dourados. Orientador: Jones Dari Goettert.

13.

Higor Marcelo Lobo Vieira. ?Geografia, Escola e Rap?: Um Território Possível? (Relato de uma Experiência
Pedagógica). 2008. Trabaiho de Conclusão de Curso.(Graduação em Geografia) - Universidade Federal da Grande
Dourados. Orientador: Jones Dari Goettert.

14.

Edgar Castro de Lima Silva; e outros. Avaliação da Educação Infantil em Escolas Públicas de Rio Branco - Acre. 2006.
Trabalho de Conclusão de Curso.(Graduação em Educação) - Universidade Federal do Acre. Orientador: Jones Dari
Goettert.

15.

Maria Rosalina Soares do Nascimento; o outras. Gestão Escolar: uma perspectiva participativa. 2006. Trabalho de

16.

conclusão de Curso.(Graduação em Educação) - Universidade Federal do Acre. Orientador: Jones Dari Goettert.
Maísa Alves Furtado; e outras. A leitura nas primeias séries da Escola de Ensino Fundamental José Sales de Araújo
(Rio Branco - AC). 2006. Trabalho de Conclusão de Curso.(Graduação em Educação) - Universidade Federal do Acre.
Orientador: Jones Dari Goettert.

17.

Irany Ferreira da Silva Araújo. "Pensar, planejar e fazer": planejamento e escola. 2006. Trabaiho de Conclusão de
Curso.(Graduação em Educação) - Universidade Federal do Acre. Orientador: Jones Dari Goettert.

18.

Maria Aparecida Furlaneto de Ranceschi e outras. A formação escoiar e o papel da família na pré-escola. 2006.
Trabalho de Conclusão de Curso.(Graduação em Educação) - Universidade Federal do Acre. Orientador: Jones Dari
Goettert.

19.

Maria Celina da Silva; e outras. A (In)disciplina nas turmas de primeiras séries da Escola Estadual Darcy Vargas (Rio
Branco - AC). 2006. Trabalho de Conclusão de Curso.(Graduação em Educação) - Universidade Federal do Acre.
Orientador: Jones Dari Goettert.

20.

Maria Astrogilda da Siiva e outras. A aquisição da leitura e da escrita: o fazer e o pensar de professores e
coordenadores. 2006. Trabalho de Conclusão de Curso.(Graduação em Educação) - Universidade Federal do Acre.
Orientador: Jones Dari Goettert.

21.
22.
23.

24.

Maria de Fátima Vidai; e outras. A questão da sexualidade nas séries iniciais. 2006. Trabalho de Conclusão de Curso.
(Graduação em Educação)- Universidade Federal do Acre. Orientador: Jones Dari Goettert.
Marinez do Nascimento Silva; Ivonete de Freitas Corrêa. Construindo a leitura e a escrita na 1^ série. 2006. Trabalho
de Conclusão de Curso.(Graduação em Educação) - Universidade Federal do Acre. Orientador: Jones Dari Goettert.
Maria Valdenice Barbosa Lima; oe outras. Trajetórias de professoras: vidas de ensino, ensinos de vida. 2006. Trabalho
de Conclusão de Curso.(Graduação em Educação) - Universidade Federal do Acre. Orientador: Jones Dari Goettert.
Maria da Conceição Neri Jucá Pereira. Avaliação disgnóstica nas primeiras séries do ensino fundamentai. 2006.
Trabalho de Conclusão de Curso.(Graduação em Educação) - Universidade Federal do Acre. Orientador: Jones Dari
Goettert.

25.
26.

Maria de Fátima Moreira da Costa; e outras. Avaliação da aprendizagem escoiar. 2006. Trabalho de Conclusão de
Curso.(Graduação em Educação) - Universidade Federal dó Acre. Orientador: Jones Dari Goettert.
Marlúcia Moreira da Silva e outras. A Evasão escolar nas séries iniciais na visão da comunidade escolar.. 2006.
Trabalho de Conclusão de Curso.(Graduação em Educação) - Universidade Federal do Acre. Orientador: Jones Dari
Goettert.

27.

Luiz Maria da Silva de Oliveira (e outros). Projeto Político-Pedagógico: reflexões sobre a construção do "PPP" na
Escola Feneion Manoel (SEnador Guiomard - Acre). 2006. Trabalho de Conclusão de Curso.(Graduação em Educação)
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- Universidade Federai do Acre. Orientador: Jones Dari Goettert.

28.

Aizenir Paes Santos(e outros). Pianejamento de ensino das primeiras séries da EScola "Veiga Cabral" {SEnador
Guiomard - Acre). 2006. Trabalho de Conclusão de Curso.(Graduação em Educação) - Universidade Federai do Acre.
Orientador: Jones Dari Goettert.

29.

Dimas Rodrigues(e outros). A escrita nas quartas séries das Escolas Alberto Zaire e CArios Alberto (Senador
Guiomard - Acre). 2006. Trabalho de Conclusão de Curso.(Graduação em Educação) - Universidade Federal do Acre.

30.

Ana Cláudia da Silva Melo (e outros). Leitura nas primeiras séries da Escola "Diva Pereira de Souza"(Senador
Guiomard - Acre). 2006. Trabalho de Conclusão de Curso.(Graduação em Educação) - Universidade Federal do Acre.

31.

Artiene da Silva Souza (e outros). Concepções e práticas de leitura e escrita nas séries iniciais das escolas Duqye de
Caxias e Tufl Assmar. 2005. Trabalho de Conclusão de Curso.(Graduação em Educação) - Universidade Federai do

Orientador: Jones Dari Goettert.

Orientador: Jones Dari Goettert.

Acre. Orientador: Jones Dari Goettert.

32.

Célia Maria Rodrigues de Lima (e outros). A leitura nas terceiras séries da Escola de Ensino Fundamental Alberto Zaire
(Senador Guiomard - Acre). 2006. Trabalho de Conclusão de Curso.(Graduação em Educação) - Universidade Federai
do Acre. Orientador: Jones Dari Goettert.

33.

Francisca Alves de Souza (e outros). Concepções e práticas de leitura na Educação de Jovens e Adultos - EJA
(Senador Guiomard - Acre). 2006. Trabalho de Conclusão de Curso.(Graduação em Educação) - Universidade Federai
do Acre. Orientador: Jones Dari Goettert.

34.

Ernestina de Almeida Nascimento (e outros). O processo de avaliação nas quintas séries da Escola "Santo Izidoro"
(SEnador Guiomar - Acre). 2006. Trabalho de Conclusão de Curso.(Graduação em Educação) - Universidade Federai
do Acre. Orientador: Jones Dari Goettert.

35.

Aureniida Valóis de Meio (e outros). Avaliação da aprendizagem escolar no Centro Educacional SESC-LER (Senador
Guiomard - Acre). 2006. Trabalho de Conclusão de Curso.(Graduação em Educação) - Universidade Federai do Acre.

36.

Aldair Castro Nunes(e outros). Avaliação escolar: o pensar e o fazer na Escola "Alberto Zaire"(SEnador Guiomard Acre). 2006. Trabalho de Conclusão de Curso.(Graduação em Educação) - Universidade Federai do Acre. Orientador:

Orientador: Jones Dari Goettert.

Jones Dari Goettert.

37.

Doraci Rodrigues de Moura (e outros). A evasão escolar no ensino fundamental da Escola "Diva Pereira de Souza"
(Senador Guiomard - Acre). 2006. Trabalho de Conclusão de Curso.(Graduação em Educação) - Universidade Federal
do Acre. Orientador: Jones Dari Goettert.

38.

Laide Araújo da Costa; Maria Joana Nascimento Holanda. Evasão escolar: um estudo a partir da escola Alberto Zaire
(Senador Guiomard - Acre). 2006. Trabalho de Conclusão de Curso.(Graduação em Educação) - Universidade Federai
do Acre. Orientador: Jones Dari Goettert.

39.

Maria Damasceno de Carvalho(e outros). Educação infantil: a brincadeira na Escola de Educação Infantil Mundo
Encantado (Capixaba - Acre). 2006. Trabalho de Conclusão de Curso.(Graduação em Educação) - Universidade

40.

Euda Maria da Silva Souza (e outros). Gestão escolar na Escola de Ensino Fundamentai Brigadeiro Eduardo Gomes
(Senador Guiomard - Acre). 2006. Trabalho de Conclusão de Curso.(Graduação em Educação) - Universidade Federai

Federai do Acre. Orientador: Jones Dari Goettert.

do Acre. Orientador: Jones Dari Goettert.

41.
42.

Christian Alves da Costa (e outros). Gestão da escola "Alberto Zaire"(Senador Guiomard - Acre). 2006. Trabalho de
Conclusão de Curso.(Graduação em Educação) - Universidade Federai do Acre. Orientador: Jones Dari Goettert.
Maria Cidáiia Lima do Nascimento (e outros). Coordenação pedagógica nas séries iniciais em escolas de SEnador
Guiomard - Acre. 2006. Trabalho de Conclusão de Curso.(Graduação em Educação) - Universidade Federal do Acre.
Orientador: Jones Dari Goettert.

43.

SEbastiana Moreira dos Santos(e outros). Pianejamento de ensino nas séries iniciais da Escola "Veiga Cabral"
(Senador Guiomard - Acre). 2006. Trabalho de Conclusão de Curso.(Graduação em Educação) - Universidade Federai

44.

Geniida Almeida de Melo (e outros). Um estudo de caso sobre a prática de leitura dos alunos da Escola Nair Sombra
(Capixaba - Acre). 2006. Trabalho de Conclusão de Curso.(Graduação em Educação) - Universidade Federal do Acre.

do Acre. Orientador: Jones Dari Goettert.

Orientador: Jones Dari Goettert.

45.

Dorisiene Mendes Souza (e outros). Prática de leitura e escrita nas segundas séries da Escola "Veiga Cabral"(Senador
Guiomard - Acre). 2006. Trabalho de Conclusão de Curso.(Graduação em Educação) - Universidade Federal do Acre.
Orientador: Jones Dari Goettert.

46.

Gilvana Maria Nogueira Ribeiro (e outros). Concepções e práticas de leitura nas primeiras séries da Escola "VEiga
Cabral'(Senador Guiomard - Acre). 2006. Trabalho de Conclusão de Curso.(Graduação em Educação) - Universidade

47.

Carlos César Rodrigues da Costa (e outros). A leitura nas primeiras séries da Escola de Ensino Fundamental Fenelon

Federai do Acre. Orientador: Jones Dari Goettert.

Manoel (Senador Guiomard - Acre). 2006. Trabalho de Conclusão de Curso.(Graduação em Educação) - Universidade
Federal do Acre. Orientador: Jones Dari Goettert.

48.

Maria Núbia Ribeiro da Silva (e outros). Concepções e práticas de leitura nas segundas séries da Escola Orlando de
Souza Viana (Senador Guiomard - Acre). 2006. Trabalho de Conclusão de Curso.(Graduação em Educação) Universidade Federal do Acre. Orientador: Jones Dari Goettert.

49.

Maria Lúcia Szuta (e outros). "Educação para todos" no ensino fundamental nas escolas estaduais e municipais de
SEnador Guiomard. 2006. Trabalho de Conclusão de Curso.(Graduação em Educação) - Universidade Federai db Acre.
Orientador: Jones Dari Goettert.

50.

Edilheno de Souza Gomes(e outros). Um estudo sobre a repetência e evasão dos alunos e alunas da Escola Nair

Sombra (Capixaba - Acre). 2006. Trabalho de Conclusão de Curso.(Graduação em Educação) - Universidade Federai
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do Acre. Orientador: Jones Dar! Goettert.

51.

Aparecida Jardim (e outros). Olhares sobre a Escola "Veiga Cabral"(Senador Guiomard - Acre). 2006. Trabalho de
Conclusão de Curso.(Graduação em Educação) - Universidade Federal do Acre. Orientador: Jones Dari Goettert.

52.

Érdo Ferreira Nunes. Brasil, Brasis: O desenvolvimento desigual e combinado na Geografia da borracha e do café 1870 a 1920(uma introdução). 2006. Trabalho de Conclusão de Curso.(Graduação em Geografia) - Universidade
Federal do Acre. Orientador: Jones Dari Goettert.

53.

Máriá Erinèide Alves dé Matõs(e outros). A leitura nas segundas séries das Escolas Fenelon Manoel e Orlando de

Souza Viana (SEnador Guiomard - Acre). 2006. Trabalho de Conclusão de Curso.(Graduação em Educação) Universidade Federal do Acre. Orientador: Jones Dari Goettert.

54.

Francisco Alberto da Costa Mendes. Atividade turística na cidade de Rio Branco: paisagens e potencialidades [co-

orientação]. 2005. Trabalho de Conclusão de Curso.(Graduação em Geografia) - Universidade Federal do Acre.
Orientador: Jones Dari Goettert.

55.

Ismael dos Santos Machado. A situação sócio-política e econômica da população ribeirinha da Comunidade Raimundo
Hermínio de Melo - Rio Branco - AC. 2005. Trabalho de Conclusão de Curso.(Graduação em Geografia) - Universidade
Federal do Acre. Orientador: Jones Dari Goettert.

56.

Luciano Rodrigues do Nascimento. Projeto de Colonização Redenção (Acrelândia - Acre): do planejado ao vivido (uma
introdução). 2004. Trabalho de Conclusão de Curso.(Graduação em Geografia) - Universidade Federal do Acre.

57.

Antônio Carlos Ferreira Crispim. Em defesa do Defesa Civil: introdução à análise da formação sócio-espacial do
Conjunto Defesa Civil (Rio Branco - AC). 2004. Trabalho de Conclusão de Curso.(Graduação em Geografia) -

58.

Silvânia de Oliveira Silva. Espacialização e territorialização da Capeb. 2003. Trabalho de Conclusão de Curso.

Orientador: Jones Dari Goettert.

Universidade Federal do Acre. Orientador: Johés Dari Goettert.

(Graduação em Geografia) - Universidade Federal do Acre. Orientador: Jones Dari Goettert.

Iniciação científica
1.

MARLI AVEUNO DOS SANTOS. IDENTIDADE E ALTERIDADE:. 2014. Iniciação Científica.(Graduando em Abi -

Geografia) - Universidade Federal da Grande Dourados, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico. Orientador: Jones Dari Goettert.

2.

Ricardo FAgner da Silva. Gentes invisíveis em Dourados: catadores (II). 2011. Iniciação Científica.(Graduando em
Geografia) - Universidade Federal da Grande Dourados, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico. Orientador: Jones Dari Goettert.

3.

4.

Ricardo Fagner da Silva. Gentes invisíveis em Dourados: catadores. 2010. Iniciação Científica.(Graduando em
Geografia) - Universidade Federal da Grande Dourados, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico. Orientador: Jones Dari Goettert.
Daniel Lima Filho. Carroceiros em Dourados. 2010. Iniciação Científica.(Graduando em Geografia) - Universidade

Federal da Grande Dourados, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Jones Dari
Goettert.

5.

Ricardo Fagner. Gentes invisíveis: os garis em Dourados MS. 2009. Iniciação Científica.(Graduando em Geografia) Universidade Federal da Grande Dourados, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.
Orientador: Jones Dari Goettert.

6.

7.

Elaine Cristina Musculini. Gentes. 2007. Iniciação Científica.(Graduando em Geografia) - Universidade Federal da
Grande Dourados, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Jones Dari Goettert.
Higor Lobo Vieira. Gentes. 2007. Iniciação Científica.(Graduando em Geografia) - Universidade Federal da Grande
Dourados. Orientador: Jones Dari Goettert.

8.

Isis do Mar Marques Martins. "Mobilidade do Trabalho Masculino "Manual" dos Bairros Samaúma e Leonardo Barbosa
(Brasiléia - Acre/Brasil) e Cobija (Pando - Bolívia)". 2006. Iniciação Científica.(Graduando em Geografia) Universidade Federal do Acre. Orientador: Jones Dari Goettert.

9..

Matuzalem Bezerra Cavalcante. Acre e Limites com Amazônas e Rondônia: situação, problemáticas, tendências e

possibilidades. 2004. Iniciação Científica.(Graduando em Geografia) - Universidade Federal do Acre, Senado Federal.
Orientador: Jones Dari Goettert.

10.

Luciano Rodrigues do Nascimento. Acre e limites com Amazonas e Rondônia: situação, problemáticas, tendências e
possibilidades. 2004. Iniciação Científica.(Graduando em Geografia) - Universidade Federal do Acre, Senado Federal.
Orientador: Jones Dari Goettert.

11.

Harryett Silva Oliveira. Acre e limites com Amazonas e Rondônia: situação, problemáticas, tendências e possibilidades.
2004. Iniciação Científica.(Graduando em Geografia) - Universidade Federal do Acre, Senado Federal. Orientador:
Jones Dari Goettert.

12.

Isis do Mar Marques Martins. Mobilidade do trabalho feminino do bairro Samaúma, de Brasiléia para Cobija - Bolívia.
2004. Iniciação Científica.(Graduando em Geografia) - Universidade Federal do Acre, Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Jones Dari Goettert.
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Resumo informado pelo autor
Possui graduação em FilosofUi peto Instituto de FHosofia Berthier, convalldada pela Universidade de Passo Furnio (1991), graduação em História pela Universidade
Regional Integrada do ARo Uruguai e das Missões (1998), mestrado em História pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos (2001) e doutorado em História pda
Unt\«rsldade do Vale do Rio dos Sinos (2005). Atualmente é professor Associado na Universidade Federal da Grande Dourados, onde é Diretor da Faculdade Intaviuitural
Indígena (FAINO). Tem experiência na área de História, com ên^se em História Moderna, Ensino de História e História Indígena e no diálogo entre História, Teologia e

Antropologia, atuando principalmente nos seguintes temas: indlgenismo, escravidão, Interculturalídade crítica. Imaginário, etnografla histórica e Bducação Escolar Indígena e
do Campo..
(TaxtD informado polo outor)

Nome civil
Nome

Antonlo 0«n Ramos

Dados pessoais
Filiação Joio Carto* fisrrws a MaMna Soitica Ramos
Nascimento
Cartelrade

26/01/l971-Giruá/RS-Brasil
iosi7e6i4i SSP-RS-01/09/1989

Identidade
CPF

639094990-15

Endereço Rua Rainaklo Bianchi,830
roeidencial Parque Atvomoa • Doumdoa
79823381. MS-Brasil
Telefona 67 34215499

Endereço UniveraiOade Federai da Grande Dourados, Faculdade Intercultural Indígena (FAIND)

profissional Rodovia Dourados-ltahum. km 12
Zona Rural • Dourados
79804970. MS • Brasil
Telefone 67 34102621

Endereço
eietr6nlco E-mali para contato . antonioramos®ufgd.edu.br
E-mail alternativo 8ntonlodanramosiSyatioo.com br

Formação acadêmica/titulação
2002 - 2005

Doirtorade em História.

Universidade do Vale do Rio dos Sinos. UNISINOS. Sao Leopoldo. Brsail

Titulo Exemplaridade e moriificaçfto no centro da ação missionária Jesultics nas reduçóe* de Guaranis do
século XNflI. Atto da oblançio: 2005
Orientador Ellane CnstIna Deekmann Fieck
1999 - 2001

Mestrado em Históns.

Unlveraidade do Vaie do Rio dos Sinos, UNISINOS. Sao Leopoldo. Brasil

Titulo Enire a graça a a ameaça - um estudo das represnía^es de Deus nas Cartas Anuas da Província
Jesultica do Paraguai(século XVil). Ano de obtençAo 2001

Orlentédor Ellane Cristina Deekmann Fleck ^9^
1994 -1998 Graduação em História.
Universidade Regional Integrada do AHe Uruguai a das Missóes, URI. Samo Ângelo. Brasil
1989-1991

Graduação em Filosofa.
Universidade de Pesao Funde. UPF. Passo Fundo. BrasU

Formação complementar
2007 - 2007 Curso de curta duração em Capacitação do Banco de Avaliadores do Sinaes (Carga borãna: 24h}.
Instíiuto Naeíenal de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teaelia. INEP/MEC, Brasília, Brasil
2009 - 2006 Curso de curta duração am Línguas indígenas e formação de escritores indigen (Carga borána: lOOb).
Universidade Estadual de Campinas, UNICAMP, Campinas, Brasil

2002•2002 Extensão unlversitana em Programa de Capacitação Docente em EAD (Carga horária t06h)
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, PUCRS. Porto Alegre. Brasil. Ano de obtenção:
Sim

2001 • 2001 Curso de curta duração em Encontros de Formação Pedagógica (Carga horária 44h)
Secretana de educação do estado do RS. SEC ■ RS. Brasd

1996 -1996 Curso de curta duração am Formação Permanenta do Educador Mansia.(Carga horéna: 52lt).
Sociedade Meridional de Educação. SOME. Brasil

1996 • 1996 Curso da curta duração em Curso da Formação e Atualização Liforgico-Muslcal.(Carga horária: t20h).
Conferáncia Nacional dos Bispos do Brasil. CNBB. Brasília. Brasil. Ano M oMartçáo: S«n
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1994 • 1994 Curso de curta duração em Treinamento de Uderan^sUovens.(Carga horária: 60li>.
Mítra Diocesana de Santo Ângelo • RS, MDSA, Brasil

1994• 1994 Curso de curta duração em Curso de Formação e Atualização Lrtúrgico-Musical.(Carga horária: 120h).

Cortreréncla Nacional dos Kspos do Brasil. CNBB, Brasília, Brasil, Ano de obtendo. Sim

Atuação profissional
1. UnlversMade Federal da Qrande Dourados• UFGD

Vinculo
iRstttuclonai

2008• Atual Vinculo Servidor público , Enquadramento funcional: Professor Assoeiade . Carga horária: 40, Regime:
Dedicação exclusiva
Outras informações:

Docente no Curso de História Orientador do PIBiD História Docente no Programa de Põs-Qtaduaçio em

História(PPGH)Diretor da Faculdade imercuHural Indígena - FAIND/UFGD Docente na Licenciatura
Intarcultural Indígena - Teko Arandu Docente na Licenciatura em Educação do Campo/LEDOC Docente
no Programe de Põs-Graduação em Antropologia (PPGAnt) Formador do Programa Saberas indígenas
na Escola

AtfvIdadM

11/2018 - Atual Pós-graduação, Educação a Territarialldade
Disciplinés ministradas:
Epiatamelogias Intarcullurais

02/»>16•Atual Pós-graduação, ANTROPOLOGIA
Disciplinas ministradas:

Aniropologis. Educeçéo a IniareuSuralIdada
02/2014•Atual Graduação. Licenciatura em Educação do Campo
Disciplinas ministradas.

FBosoSas lBtino-amaria)as. Estudos Intardlsciplinaros sobra o Brasil I. História Indígena e re/açóes
étnico-taciais, Antropologia dos povos a comunidades trad/croners, Epistemoiogiss do Sul
08/2012• Atual Pesquisa e Desenvolvimento, Faculdade Iniercuttural Indígena (FAIND)
Unhas da pesquisa:
História mdlgana

05/2012• Atual Pesquisa e Desenvolvimento, Faculdade Intercultural Indígena (FAIND)
Unhas da pesquisa.

Missões ReBgkisas Católicas e Escravidão

05/2012• Atual Direção e Administração. Faculdade Inlercultural Indigena(FAIND)
Cargos ocupailos:
Diretor da Faculdade Inlerculturel Indígena(CD3)

02/2011 -Atual Graduação. Lrcsncistura Intercultural Indígena
Disciplinas ministradas.

Docóncre intardisciplinar em Ciências Humanas no Ensino Fundamental. Docência Inlerdiscipllnar em
Ciéncras Humanas no Ensino Médio. Estágio Supervisionado em Ciências Humanes II. Filosofia
frifercu/Tura/ e etnociéndas, História dos Povos Guarani e Kaiowé. Trabalho da Conclusêo da Curse em
Dáncias Humenas II. Tbmpo a mamária

02/2011 •05/2012 Diraçio e Administração, Faculdade de Educação
Cargos ocupados.
Coordenador da Licencialura Intercultural indígena Teko Arandu
03/2010 • 12/2010

Conselhos. ComissSes e Consultoria, Faculdade de Ciências Humanas
Espadfhaçéo:

Comissão da Seleção de Acadêmicos para o Programa de Monaorta do ano letivo de 2010, do Curso de
Hiatótia (Instrução da Serviço FCH n'042/20101
02/2010•12/2010 Conselhos. Comissões e Consultoria. Faculdade de Ciências Humanas
EspaciHcaçio:
Membro do Conselho Diretor da FCH

03/2009 -12/2016

Pós-graduação, História
Disciplinas ministradas:

História Indígena a Inta/outturelidade. História do Tempo Presente
02/2009 -12/2010 Graduação. História
Disciplinas ministradas:
PrátíCB da Ensino de História. Projetos da Pesquisa em História
08/2008 • 12/2009

Extensão Universitária, Faculdade de Ciências Humanas
fspecrflcsção.

ENEM: Estudo do desempenho dos elunos de escolas públicas de Dourados. MS nas provas da História
de 2004 a 2007. Acadêmico: Leandro Posaadigua
08/2008 •07/2009 Extensão Universitária, Faculdade de Ciências Humanas
Espadficaçaó.

Produção de CD-Rom (Dourados: Hisfória, Memóna a Patrimônio)
08/2008•12/2010 Graduação. Pedagogia
Disciplinas ministradas:

àbca a Paradigmas do Conhecimento. Fllosefia da Educai
06/2008•08/2008 Conselhos, Comlssóes e Consultoha, Reítoiia, Faculdade de Ciências Humanas
Espeeifieaçio:

Comissão Acadêmica para eoordanar a elaboração de propostas PIBID //rtatnrção da Serviço PROGRAD
n"49. da 16 da maio de 2008)

06/2008 •12/2010 Conselhos, Comlssóes e ConsuKoha. Faculdade de Ciências Humanas
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Especmeoçio:

Comisaío de Le^sIaíSo e Nomae da Faculdade de Cünciaa HamanasAJFGD (Resoluçie 142 de 20 de
maio de 2008)
04/2008 -12/2010

ConMlho*. Comissões e Consultoria, Faeuldada de Clênaes Humanas
Espeemeaçio

Comrssfo de EUigio Supervisionacfo do Curao de Hittória (Resolução FCH N'127 de abril de 2008)
03/2008-12/2010 Graduado, História
Disciplines m/nisfrac/as.

E^gà Supervisionado II. Prilica de Ensino de História Geral. Trabalho de Graduação 11

2. Universidade Regional Integrada do Atto Uruguai e das MIssOes - URI

Vinculo
Institucional

2001 - 2008 Vinculo: Professor TI. Enc)uedramento funcional: professor. Cargs horótia: 40. Regina: Inte^l

AtivIdadM

12/2006 - 03/2008 Oireçio e Administração, Departamenio de Ciências Humanas
Cargos ocupados:

Coordenador de Programa ■ Curse de Formação Confinueda de PreMssares Indígenas Kaingang ■
Convento FNDEAJRI

07/2006 •03/2008 Pós-graduação. Direito
Disciplinas ministradas:
Uuiliculturalismo. Identidade e diversidade

07/2006 •03/2008 Pesquisa e Desenvolvimento. Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões
Unhas de pesquisa:
Direito a Uuiliculluralismo

10/2006 -10/2006 Serviço Técnico Especializado. Universidade Regional Integrada do /^ Uruguai e das Missoas
Espaciticação:
Avaliador do XI Semminelnstiudonal da IC, III Saminãrro da Extensão a IX Seminério de integração de

Pesquisa a Pis-Sraduaçãe.
08/2006 -12/2005

Extensão Universitária. Oepariamen» de Ciências Humanas
Espeeitieeção.

Formação continuada de pretassores da rede pública de educação:
07/2006•03/2006 Pesquisa e Desenvolvimento. Curso de História a da Geografia
Unhas de pesquise:
multiculluralismo e elnicidéde. Missões Jesulttco-Guaranls

07/2005 • 12/2006

Extensão Universitária. Curso de Históna e de Geografia
Espedfieeção

Pn^lo URI_UNESCO: Diéiogo intercultural na educação inclusiva. Olicinas e produção de material
drdátKO sobre as culturas indígenas do Sul do Brasiljunto a 26 municípios da REgião das Missões do RS
12/2004 -12/2004 Conselhos. ComissSes e Consultoria. Departamento de Ciências Humanas
Especr/toação:

Presidente das Bancas Examinadoras para a Seleção da Docentes da URI, das disciplinas de

Historiogralia Brasileira, História Contemporânea, Históna Regional a Tópicos Especiais am Micro História
do RS

07/2004 •07/2004 Outra atividade tácnico-cieniifíca. Minisiêria da integraçáo Nacional. Secreiana de Programas Regionais
Especificação:

Professor no curso ptoBssionelaante de Históna Masioneíra, durante a realização do Evento de

Capacitação am Campo (ECC), no âmbito do F^ager: com cerfga norárfa da 09 horas, am São Miguel
das Missões, RS

06/2004•03/2008 Direção e Adminlstraçêo. Curso de História e de Geografia. Sanio Ângelo Rs
Cargos ocupados:
Coordenador da curso

03/2004 - 03/2008 Conselhos. Con^sóes e Consultoria. Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões
Espealicação:

Avaliador do Comrfê Interno de Avttíieção de Projetos de Pesquises(CIAP)
03/2003•08/2006

Especialização
Espedfieeção:

Teone e Mefodetog/á da Pesquisa em Históna
03/2001 •03/2008 Graduação, História
Disciplinas ministradas:

Fundamentos Históricos da Atividede Física, História Contemporânea. História da Educação Brasr/a/ra .
Históna Modems. Teone a Metodologia da Históna, Trabalho de Graduação em História
3. Univaraldade do Vale do Rio doe Sinos • UNISINOS

Vinculo
institucional

200S- 2010 VlnculOiColaborador, Enquadramento fundonal. Colaborador externo. Carga horária 4, Regime; Parcial

Unhas de pesquisa
1.

Dfrelto e Multiculluralismo

0&ieUvos:Possibilitar a sistemática discussão e reflexão sobre o'Direito e multículturalismo'. com vistas a
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sua melhor aplicação, ensejando a capacitação para trabalhar as transfonrtaçães políticas e jurídicas a
partir da releitura do Direito a as relsçãss que se estabelecem na sooedede çioeaiizada Susca-sa
phorizar a qualíficaçáo dos agentes rta formulaçio de novas políticas que proporcionem a melhoria da
qualidade de vida, vislumbrando-se um Ibcus de pesquisa norteada pelo parâmetro ético da odadania.
2.

Missdes Jesuítico-Guaranís

ObjetlvosiRealizar inveatigaçães sobre as UíssSes Jesuibco-Gueranis acerca dos métodos rmssionais

ubUzadoB, da organização espacial das antigas reduçdes, do encontro úa cultura ocidental ensiâ com as
culturas indígenas e de sua influência no presente de região a qual abrigou tal projeto de crlsUanlzação.
3.

muRicultutalismo e einlâdade

OtjetivosiEstudar a formação hlstdrico.culiursl da região na perspectiva da muIlicuiluraUdade e da
elnicidada

4. Histãria Indígena
ObjativosiEstudar os contatos cuHurais estabelecidos pelos povos Indígenas Mtre sí e com os nãoIndígenas ao longo dos terras, dando destaque aos aspectos religiosos e educacionais: Compreender, à
luz da interculluralidade critica, as relaçdes de poder envolvidas nos contatos estabelecidos entre e pelos
povos indígenas. Compilar e organizar dados históricos sobre as populações indígenas através do uso da
Etnografla Histórica, Sistematizar malenais a serem utilizados no ensino da Htslóne Indígena.

5. Missões Religiosas Católicas e Escravidão
Ob|eiivos:E8tudar comparativamente a participação de mssionãnps e de Ordens e Congregações
Religiosas na economia escravista da Idade Moderna; Analisar a retónea mtssionena visando

compreender as posturas teotógico-morais nela subjacente acerca da condição servil a do tráfico de
pessoas.

Projetos
Projetoa de
pesquisa
2017• Atual

Os Jesuítas e a escravidão na Idade Moderna

Oescrição Neste projeto de investigação, utilizando a documentação histórica jesuiiíca dos séculos XVI
ao XVIII no tocante a sua ação missionária. Investigamos a participação da Companhia de Jesus na
economia escravista, seja na assistência religiosa ou no comérao propnamente dilo de mercadohas

humanas africanas e a^oescenes. com o objetivo de identificsr a natureza da participação da Ordem
nesse contexto, mas também as tensões Internas geradas por esta participação A hipótese defendida é
que a leelegia moral jesuitiea dominante sobre o trabalho forçado esteve pautada pelo costumeiro
pragmatismo da Ordem, de modo que ela se centrou, em sua documentação oficial, na defesa e
Jusiificeção da condição servil africana Houve, entretanto, diversas vozes dissonantes, as quais foram
sistemaiicemenie silenciadas pelo sistema de escnia e de decisão da Companhia de Jesus. Ao defender
ao mesmo temjxi a legalidade da escravizaçáo africana e, soo certas condições, da liberdade dos
indígenas americanos, os jesuítas nâo somente contribuíram para a racialização da escravidão,justifleada
por motivos morais, religiosos e econômicos, como adequaram sua ação missionána és condições
econõmico-juridicas que encontraram nos ramos onde missionaram. tendo como centro os benefícios
conquistados para a própria Ordem,embora muitos missionários demonstrassem constrangimento morai

quanto ao assunto Às fontes nistórlcas utilizadas são aquelas geradas oficialmente pela Companhia de
Jesus(Cartas Anuas, correspondências pessoais e institucionais, crônicas, orientações oficiais, obras de
caréler teológieo-rilosófico produzidas pelos jesuítas) A metodologia utilizada é a hermenêutica
Stluaçêo: Em andamento Natureza Projetos de pesquisa
Integrantes. Antonio Oan Ramos(Responsável), :
2014 - 2016 Gênero, corpo e sexualidade nas mssões jssuitlcas na Amérrca Colonial Espanhola

Descnçêo Estudar as missões jesuiticas desenvolvidas no período colonial americano, no territõrlo
espanhol, com ênfase na temática de gênero, corpo e sexualidade, é o objetivo do projeto de pesquisa. A

investigação, realizada a partir das fontes rrussionáries (Cartas, Crônicas, Vocabulános, Regras e
Oneirtações Ofioais, necroiõgios)se detêm sobre as missões realizadas com indígenas dos mais grupos

étnicos, escravos, mestiços, espanhóis e cnollos, presentes nas reduções, nas propriedades jesultlcas,
nas missões urbanas e rurais.

Situação Concluído Natureza: Projetos de pesquisa
integrantes: Antonio Dan Ramos(Responsável);,
Número de produções C,T 6 A: 1/
2010•2015 Etnografia histónea guarani a partr das fontes históricas jesuiticas (1S49 a 1768)

Oescrição. O projeto de pesquisa visa a levantar, compilar e classificar os dados einográricos sobre os

Guarani registrais pelos missionários jesuítas em seus escritos Com o recorte de tempo(1549 a 1768)
busca-se captar os registros efetuados pelos missionários desde sua chegada ao atual território brasileiro
até a expulsão dos jesuítas do território americano A metodologia utilizada será a nermenéutice. segundo
a qual o texto assume stgnificáncia se insendc em seu contexto de produção, nesse caso. o do

'reduoonismo. tanto físico quanto culturalmente, tal como preconiza a interpretação de Sartomeu Mellã
Situação. Concluído Natureza Projetos de pesquisa
Alunos envolvidos Graduação (1), Mestrado acadêmico (2).

Integrantes Antonio Dari Ramos(Responsável): : Raul Cláudio Uma Falcão
Flnanelador(es). Conselho Nacional de Desenvolvimento Cleniiflco e Tecnttõgieo-CNPq
Número de produções C,T & A: 13/ Número de orientações. 2.
2009 - 2010 ITINERÁRIO CULTURAL DA REGlAO DAS MISSÕES JESUlTICO-GUARANl

Descrição. O projeto visa a pesquisa histónea, bibliográfica e documental soM o INTINERARIO
CULTURAL DA REGlAO DAS MISSÕES JESUiTICO-GUARANI, nos esUdOS do RS,SC, PR, MS,SP, RJ

a DF, sob a coordenação da UNISINOS e a partieipação de pesquisadores das Missões de Guaranis de
todas as regiões brasileiras.

Situação. Concluído Natureza: Projetos de pesquisa
Integrantes Antonio Dan Ramos: Eliane Cristina Oecftmann Flecft, Luiz Fernando Medeiros Rodrigues
(Responsável); Marluza Narras Marques
Rnonciadorfes}: Instituto do Painmõnio Histórico a Artístico Nacional - DF-iPHAN/DF
2908 - 2010 Currículo e Perfil de Egresso no Curso de Históna da UFGD

Situação: Conduldo Natureza: Projetos de pesquisa
Alunos envolvidos. Graduação (t). Mestrado acadêmico (1):
integrantes: Antonio Dan Ramos(Responsável); ,

Número de produções C,T & A: 1/ Número de orientações: 9;
2007•2009 Xanhga Venh Kogan Venh Gren - Pintura e Dança Kaingang
Descrição: Pesquisa das expressões culturais como forma de preservação do patrimônio imaterial
halngang
Situação Concluído Natureza: Projetos de pesquisa
Alunos envolvidos: Graduação (2);

Integrantes. Antonio Oan Ramos; Tedeschi. Losandro Antonio (Responsável), Bruno Ferreira: André Luis
Freitas da Silva: Cassio Knapp

Flnanaadorfes) instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Naoonal - DF-IPHAWOF
Número de produções C,T & A: 21 Número de orientações; 2;
2007•2009 Educação Intarcuitura): promovendo novos saberes
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0«»cnçjo Visa construir açôas petiagãgicas compartiinadas. nas quais sujeitos de diferentes culturas
interajam em lermos de Igualdade e num esforço mútuo para compreender e valorizar o modo 4» estar no

mundo do outro A concretização do projeto está focada na difusáo de salMres indígenas na esctfa nie
inslgena como principal meio para que esses novos satwres sejam promovidot Conta com o apoio do
programa Cnança Esperança da Rede Globo de Televisáo em parcene com e Organizaçio das Naçdes
Unidas para a Educaçáo. a Ciènaa e a Cultura (UNESCO).
Situação Concluído Natureza Projetos de pesquisa
Alunos envolvidos Mestrado acadêmico (2).

Integrantes Anionio Dan Ramos(Responsável);: Tedasclii. Losandro Anlonio; Fabiano Prado de Srum;
Nadia Awad Scariot

Número de produções C.T S A. 26/ Ntimaro da orientações S.
2006 • 2007

Levantamento de Elementos do Patrimônio Turi$tico.Culiural da Região Missioneira

Oescnçáo O programa estabeleceu relações de cooperação de caráter denUfico. tecnológico, formativo e
cuitursl enva esses institutos, em relaçáo á documentação, á conservação, á formaçáo e á difusão do
patnmõnio histórico da Região das Missões O objetivo do IPhan ao sobciiar a colaboração do lAPH é
preparar a Região para o uso turislico-cultural numa perspectiva sustantável A pesquisa foi realizada noa
27 municípios que compõem a Região ampliada da Associação dos Munlciplos das Missões.
Situação Concluído Natureza Projetos de pesquisa
Alunos envolvidos Graduação (tO).

Integrantes Antonio Dari Ramos(Responsável).; Gláucio Coun Machido; Carlos dos Sanios; Matãda
Villegas. STELLO. VIadimir. Mano Sérgio Wolshl. Bernardo Botti

Fin8naador(es] ínstitto Andaluz Patnmanio Histúricd-IAPH. Instttuio do Patrimônio Histórico e Artístico
Nadonai-DF-IPHANfDF

Número de produções C.T & A. 4/ Número de orientações. 2.
200S• 2008

Cidadania em sociedades mulbeulturacs: incluindo o reconhecimento

Descnção O projeto integra a llnlta da pesquisa em direito e mutticuttursiismo. que está centrado na

reflexão sobre as possibilidades efetivas do direito em sodedades que se transfórmam e que são cada
vez mais multiculturais Essa característica evidenoa a necessidade atual de se consrderar as diferenças
interculturais como bens constilutivos da própna sociedade como um todo. tratande-es de forma
diferenciadas, mas sob o enfoque do pnncipio da dignidade da pessoa humana.

Siiuaçáo Conciuido Natureza Projetos de pesquisa
Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico (5).

Integrantes Antonio Dan Ramos; Joáo Martins Bertaso (Responsável); Noli Bernardo Hahn; Lnrie Osvaldo
Arenhart; Fabiano Prado da Bnjm; Oaeane Zulian Dorst; Rita Maria da Faria Corrêa Andraatta; Bianca
Tams Diehll; Letiaa GhellerZanatta

Número de produções C.T & A 16/Número de orientações 4;
200S - 2007 As Congregeções Mananas a do dtopinamento sadal e reli^so nas reduções jasuitlcd.guaranls do
sêcuKXVlt

Descnção O projeto da pesquisa msa estudaro papel que tiveram, nas reduções de guaranis
petencenies à Província Jesuitica do Paraguai do século XVII. as Congregações Manenas como
instiumenio de disciplinamento soaal e religioso
Situação Conciuido Natureza Projetos de pesquisa
Alunos envoNidos; Graduação (1);
integrantes; Antonio Oan Ramos(ResponsáveQ; ; André Luiz Freitas

Número de drienlações. 1.
Projeto de
extensão
2011 -2015

PIBID DIVERSIDADE

Oasciição; Projeto da formação inlaal da professores indígenas a de Intervenção socioeducaeiona! nas
escolas indígenas do Território Einoeducacíonaí Cone Sul. MS
Situação Concluído Natureza Projeto de extensão
Alunos envotvidos: Graduação (85);

intef^nias. Antonio Dari Ramos(Rasponsãvel).. Andárbw Mareio Silva Martins. Andrêia Sangalll;
Noemia dos Samos Pereira Moura

2008 - 2011

PROJETO PlBiD Ensino da Históna a Formação da Professores, o ensino paia arte

Descrição. O presente subprojeto visa á formação iniciai do licenciado em Históna. qualiflcanddu> para
que possa intervir efcazmante na melhoria da Educação Básica. Está centrado nas habilidades e
compatênoas exigidas no ENEM. como forma de apropnaçáo crítica de tais formulações Parte do
pressuposto de que é possível apnmorar a fonriação de professores para responder ás novas demandas
do Ensino Médio Em virtude da complexidade do Ensine de Históna. opta paio oiimizaçáo da utilização
da linguagem da música a do dnama, através de estudos técnicos e metodológicos sobre ambas as
linguagens, a fim de que possam ser uUlIzadas em oficinas da ensino na Universidade e nas escolas
conveniadas

Situação Em andamento Natureza Projeto de extensão
Alunos envolvidos Graduação (10).

Iniegrantes Antonio Oan Ramos(Responsável);; André Otniz Moura. Filipe Alberto de Souza Silva; irene
Feiix. Roney Salina da Souza; Paulo de Tarso Pereira. Shsiia Cnstiana da Souza Loza; Wsverion da
Castro Maranhão. AOKI. Lucas. Can Venancio Madeiros dos Sanios; Thiago Coalho Silva. Juliana
Alencar, Jéssica Tropaldi

Financiadorfes) Coordenação da Afwrfaiçoamentc de Pessoal da Nival Superlor-CAPES
Número de produções C.T S A 3' Número de orientações. 8.
200S - 2007 Diálogo intercultural na educação indusiva integração da conjmdade Indigana na aAicação da agião
das mtssóas do RS

Situação Conduido Natureza Projeto da extensão
Alunos envolvidos Graduação (2).

integranias; Anionio Dari Ramos (Responsável); ; Tedeschi. Losandro Antonio; Bruno Fwreira; Vilasca
Falcáo Sortéia. Andrá Luis Freitas da Silva

Financiadorfas). Organização das Ne^as Unidas pare s Educação. Ciénda a CuHura-UNESCO
Número da produções C.T i A. 20' Número da onantaçóes 5;

Revisor de periódico
1. Revista Olilogos

VNwHle

2009•Atual Ragtma:Pardal

Membro de corpo editorial
1. Revista História tm Reflexão

Vincgie

2009 • Atual
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2. Revista EMrAnlca Fronteiras

2009• Atual Ratfme: Pardal
Outras informaçOes:

CompAe o Conselho Ediurlal. para o período de malo/2009 a abttti2012.
3. Fronteiras(Campo Grande)

Vincule

2008 - Atual

Regime: Parul
Outras IntormaçOes:

Revista do Programa de Pãs-6r»dusçao em História da UFGO
4. Cadernos NAEI

Vinculo

2007 - 2008

Regime- ParosI
Outfas mformagóes:

Publicaçâe do Núcleo de Estudos Interculturals
6. Direitos Cutturals

Vinculo

2007 - 2008 Regime. Parcial
Outras ínfOrmaçóes:

RevÀsta do PPG em Oirello da URI/Santo Angalo

Áreas de atuação
1. Epistemologias Interculturals

2. História Indígena a do Indiganismo

3. Educação Escolar Indígena e do Campo
4.

Ensno da História

6.

Historia da América Colonial

6.

Gestão Llnlversüáfia

Idiomas
Espanhol Compreende Sem, Fala Razoavelmenta , Escreve Razoavelmente.K Bem
Italiano Compreende Bem. Fata Pouco, Escreve Pouco , LA Bem

Prêmios e títulos
2010 Palrorw da Tuima de História 2010, Curso de HistórteAJFGO

2007 Prêmio Direitos Humanos RS - Compartilhado com o NAEI, LtNESCOíFundaçío Mauricío Sirolslti
Sobrinho/Asserr^éla LagIsieliva do RB/AJURiS
2006

Patrono. Curso de História

200S Coordenador do Projeto "DiéIogo Intercultural na Educaçio Incluslva"., URi-UNESCO
2008

Paraninfo, Curso da História

2004 Consultor do Comitê Instittucional da AvallaçAo de Projetos - CIAP. URI/Santo Ângelo
2004 Coordenador dos Cursos de História e de Geografia. URI - SAnto Ângelo
2004 Paraninfo da Turma de História 2004. URI - Santo Ângelo

2004 Professor Homenageado do Curso de Pedagogia 2004. URt/SanIoAngeio
2001

patrono, Curso de História-REF

Produção
Produçso blbliogrêfica

Artigos completos publicados em periódicos

^RAMOS, Antonio Oari; BENITES, E.
O CAMINHO GUARANI E KAIOWA NA BUSCA DO JEITO SAGRADO DE SER - OGUATA TEKO
ARAGUYJE REHEHAPE. REVISTA EUROAMERICWJA DE ANTROPOLOGIA , v 1, p.30•35,2017.
2.

RAMOS,Antonio Oari

Religião, um fato social - ApresentaçAo do Dossiê História da ReltglAo a das Religiosidades. Fronleiiss
(Campo Grande).. v.12, p.9 -12,2010.
3.
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4.

RAMOS. Anionio Oari

Idenbdaâes Nsoona;* «Nfíoièneia Cultural Dirallos Ctdturais. . vi. p.39 - 48,200T
8.

RAMOS. Anttnie Oari

Os Jasuíta» e a InstrumafltaJizaçád do medo rias reduçdas de guarwis do século XVII Hitióna. imagem e
Narrativas . va&r07, p.1 -,2007.
6.

RAMOS,Antenlo Darl

RetOnca da allendade o outro a o eu na narrativa da hiitôria. Cadernos NAEI., v.1, p 1 -44.2007.
7.

RAMOS,Antonio Darl

Condicenamerttos aclesiològico-pasiorsis da conquista espiritual da Américe Indígena no século XVII.
Missioneira (Santo Ângelo). . v.3S. p 6 - 30.2004
8.

RAMOS,Antenlo Darl

Corpos Mortificados HISTÓRIA UNiSINOS . v8. p.129 - t4S. 2004
9.

RAMOS, Antonio Oari

Um Deus Bondoso na Província Jesultiea do Paraguai no século XVII. Missioneira (Santo Ângelo). , v.31,
p.$4-61,2C03.
10.

RAMOS, Arrtonio Darl

Projeto Reduoonal Engessamenio histCnco a leCnco. Missioneira (Santo Ângelo) , v28. p.31 -47, 2002
11.

RAMOS, Antonio Oari

Aobngaçáoemser feliz. Missioneira (Santo Artgelo}.. v.1. p 64 - 67.2000.
12.

RAMOS.Antonio Dari

Aconjje, otico-ticoe a edueaçio. Missioneira (Santo Ângelo)., v,l. p.57-eo, 1899.
Livros publicados

Aramos,Antonio Dari
Memónas Cruzadas. História da vida da uma tratMihadora rural agregada Séo Leopoldo. RS: Kaiyvre,
2017,v.1.p.128.

^RAMOS, Antonio Oari
Tribunal de gênero Mullterea e homens Indígenas a cativos na Antiga Província Jasullica do Paraguai..
Séo Leopoldo, RS: OlkOB. 2016, vi p.2S3.
3.

RAMOS, Anesnlo Oari: FERREIRA. Bruno, KNAPP Cassn. SiLVA André Luís Freitas da. TEOESCHI,

Losandro Antonio, SILVA. Augusto da. EMÍLIO, Beatnz Con; MUTTER. Débora
KANHIjAGAG VENH KC>GANKAR AQ VENH GRÊN. PINTURA E DANÇA KAINISANG. Catiplnes. SP :
Cun Nimuendaju. 2009 p.135
4.

RAMOS,Antonio Oari. TEDESCHI. Losandro Antonio; SORTEIA. V F. SILVA. An«é Luis Freltaa da:
KNAPP Cassio

Edueaçio intercultural perspectivas. Santo Angalo-RS: EDIURI,2008, V.1. p.32.
6.

RAMOS. Antonio Oari

A FORMAÇAO histórica OCS municípios da REGIAO das missões 00 BRASIL SanM Ar^:
PublicaçéoOn-Lina. 2007, v.1. p.100.

^RAMOS. Antonio Oari
O medo instrumentalizado. Província Jesultica do Paraguai(1606-1637). Cairqunas. SP : Curt
Nimuendaju. 2007, v.1. p.2l2
7.

RAMOS,Antonio Darl; TEOESCHI. Losandro Antonio: FERREIRA. Bruno; SORTEIA. V. F; SILVA, André
Luís Freitas da

Diélogos Inieicullurais; tdanbdades Indígenas na escola nio indígena. Campinas-SP Curt Nimuenda)u.
2006. V.01 p.80

8.

RAMOS.Antonio Dari: TEOESCHI. Losandro Amonio. SORTEIA. V. F; SILVA. André Lula Freitas da;
FERREIRA. Bruno

ld«ibdadBS. Santo Angelo/RS ; Ediuri, 2006, v.1. p.23.
Capítulos de livros publicados
1.

RAMOS. Antonio Oari; BENITES, E

Os indígenas a a fronteira acadéntica In. (Pa)l8vr8S de Indioa Povos Indígenas, caminhos a diálogos da
fronteiras 1 ad.Curitiba CRV.2016, v 1. p. 45-62
2.

RAMOS,Antonio Dari; KNAPP. CassrO

IntarcuRuraiidada efetiva, de que Upo de educação escolar indígena estamos falando? In Relaçdes
éttiico-raoais. génaio a desigualdade social na edueaçio béslca.1. 2016, v.i. p 89-128
3.

RAMOS, Antonio Dari, OLIVEIRA, A C.; BELTRÃO. J F

Edueaçio universitária para povos e comunidades iradioonais. a experiência da UFGD In;
Etnodasenvolvimanto & Universidade: formaçio acadêmica para povos ndiganas a comunidades
tradicionais /Assi.l ed.Belém : Edilora Santa Cruz. 2015, p 93-109.
4.

RAMOS, Antonio Dari

Inler/multicuRuraUsmo; Interfmuiticulturalidade In Oiaonário Crítico da Gênero 1 ed Dourados, MS .

Editora UFGD.2015, v.1. p. 363-368.
5.

RAMOS. Antonio Dari. KNAPP. Caasio; TEDESCHI. Losandro Antonio

Para uma InterculturaliOade afetiva, um diálogo a partir dos estudos deseoioniais In; Larturas de gênero a
IntarcuKuralidade.l eO.DouraOos. MS Editora UFGD.2013, v.1. p. 523-543
6.

RAMOS,Antonio Dari; SILVA. Eliazar Joio da

Formando professores de Histéne a partr ds préiica In' Estágio Supervisionado e prébcas aducabvas;
diálogos miardisciplinares 1 ed Dourados(Ms). Editora UEMS,2011. v.1, p. 79-100
7.

RAMOS, Antonio Dari: Levi Marques Peren

Teko Arandu, um ^ojeto de povo acolhido pela Univeraidade in Relato de intercâmbio entre comunidades
Quarenl 1 ed Curitiba. PR . SEEO,2011. v.1. p 100-110.
6.

RAMOS, Antonio Dari. TEDESCHI. Losandro Antonio, KNAPP, Cassio: CALVO. Jaima Marques;
Marciiene Nasdmerio Fartas: André Oioney Fonseca

História a esquecimento; enálise da formação histOnca das Missóas do Rio Grande do Sul in: Temas
sobre gênero e interculturalidade 1 aO.Dourados. MS Ed. UFGD.2010, v.1. p 51-78
9.

Ademir Gebara. Cynthia Greive Veiga. Jones(Oan Goetten. Manuel Pacheco Neto. Marcos Leandro
MonOardo. Manna Vinha; Remaldo dos Ssnlos; Renata SuBana. Simone Bacfcar José Tarcisw

Grunnenvsldt. Levi Marques Pereira. Magda Saiat; RAMOS, Antonio Dari
O processo civlltzaoor e a mortiflcaçio corporal. Interdependência Oe fundamentos e de método na
mssio jesultica In Tempos a espaços avlllzaOores: diélogos com Norbert Elias..1 ed.Dourados, MS;
UFGD. 2009. vi.p 33-62

10. SCHNEIDER. AiessanOra, TEOESCHI, Losandro Anlomo; CALVO. Jaima Marques; QROFF, Paulo
Vargas OLIVEIRA Jr. José Alcebladas de; SOUZA. Dinafva Agissé Alves, MACHADO. G. C.; COLLING,
Ana; ARENHART. L. O ; MACIEL. Glovsna; FERREIRA. Bruno. KNAPP. Casaio; RAMOS. Antonio Oari;
VILLEGAS. MatilOa; STELLO. Vlaúimir SANTOS. Júlio Quavedo. HAHN. N B . NEVES. Luiz Felipe
Baeta; FERREIRA. AlexsndreMaccarí

Aboroagans intenruliurais na formaçio hisiónca da regiéo dasmissóes Oo Brasil In. Abordagens
Inierclturais 1 ed Porto Alegre. RS Martins Livreiro. 2005. v 1. p. 189-202
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Currículo Lattes

11.

RAMOS, Antonio Diri: TEOESCHI. Losandro Anionio: ARENHART, L. O ; WALLAU, C., COSTA. Fátima
Terezinha Lopes da

Etnodade. multlculturalismo s educação, o caso das cultural indígenas na escala pública In Viversldade

e Inciusáo: reconfiguraçio da prática pedagógica.1 ed.Caxias do Sul. RS : EOUCS.2008, v 1, p 47.60.
Livros organizados
1.

RAMOS,Antonio Dari; TEOESCHI, Losandro Anionio; KNAPP. Casslo; CALVO. Jaime Merques;
Mercilane Nascimento Fanas, André Dioney Fonseca

Temas sobre gênero e intereuliuraildede. Dourados, MS: Ed UFQD, 2010, v.1. p.120.
TEOESCHI. Losandro Antonio: RAMOS,Antonio Dari. SILVA. André Luis Freitas da; KNAPP, Cassío:
FERR&RA. Bnino

Abordagens inierculturais. Porto Alegre. RS Martins Livreira. 2008. v.1. p.288.
3.

DALA ROSA, Osiane VAinassa; SALLA, Ivone S.; HEPP. Carmen Lúda M.; STROSCHOEN. GtacI;
RAMOS,Antonio Oari

Edueeçto Interculturat: promovendo novos saberes. Santo Ângelo, RS: EDIURI,2008, v.1 p.96.
Trabalhos publicados em anais de eventos(completo)
1.

RAMOS. Antonio Dari

Condutas exem^ares de mortrficaçáo corporal como fonte de prestigio nas reduções In: Xt Jornadas
Iniemecionais sobre Missões Jesuiticas. 2006. Porto Megre - RS.
XI Jornadas Intemacloruls sobre MiesAes Jesuiticas. , 2006.
2.

RAMOS. An»nio Darí

Identidades naoonais. etnia e eulbira popular In: Congresso Internacional de Língua. Lileralura e CuHura.
2006. Santo Ângelo
Artais do Congresso Inlemaclortal de Língua, Literatura a Cultura., 2006.
3.

RAMOS, Antonio Dari. SILVA. André Luis Freitas da

Análise do discurso issuitico sobre a penitência contido nas CArtas Anuas: Os Exercícios Espirituais de
Inácio de Loyola como modelo para a prábca missionária e para o discursa sobre ele junto aos guaranis
In XI Semnáno de Inioeção cienlifica. 2005. Erechlm.
Anéis do XI Seminário Inütucional de Inielaçlocicntifics . 2005. v V p.425 4.

RAMOS. Antonio Dari

Uma In: V COGRESSO INTERNACIONAL OE ESTUDOS IBERO-AMERICANOS. 2003, Porlo Alegre.

ANAIS DO V COGRESSO INTERIslACIONAL OE ESTUDOS IBERO-AMERICANOS PORTO ALEGRE
PUC/RS, 2003.
5.

RAMOS. Antonio Oari

UMA TEOLOGIA DO MEDO NAS REDUÇÕES JESUITICAS NO SÉCULO XVII? In: SEMINARIODE
INTEGRAÇÃO E PÔS-GRADUAÇAO.2003.SANTO ÂNGELO
ANAIS DO SEMINÁRIO DE INTEGRAÇAO E PÓS-GRADUAÇÃO. SANTO ÂNGELO: URI. 2003.

Trabalhos publicados em anais de eventos (resumo)
1.

RAMOS. Antonio Dari

Teologia JesuíGca e História da Salvação: o uso da memória bíblica na escrita missionária de século XVII
In: III Simpósio Iniemacional sobre Religiosidades, diálogos Cuilursis e Hibridações. 2009, Campo
Grande

Anais III Simpósio Internacional sobre Reügiosidadee, Oiálegos Culturais e Hibridiç&es. CAMPO
GRANDE UFMS.2009.

2.

RAMOS,Antonio Dari

Ações da URI educação difereneiads KaIngang In: le» COLE - Congresso de Leitura do Brasil, 2007,
Campinas - SP.

Cattemo de Atividades/Resumos Campinas • RS: Ed. Uiécamp. 2007. v.1. p.l21 -121

Trabalhos publicados em anais de eventos(resumo expandido)
1.

RAMOS.Antonio Dari

Prefefismo jesuitico entre Indígenas: abertura de novas frentes de missão como fator de realização
missionária In: XIII Jornadas intemaaonais Missões Jesuiticas. 2010. Dourados. MS.

Caderno de Resumos e Programação. Dourados, MS. UFGD.2010. v.1. p.166 ■ 167

2.

RAMOS,Antonio Dari. KNAPP. Cássia

Repensando a diferença a educação escolar kaingang na óõca da educação miercuRursIln: 15°
Seminano de Educação de Giruá, 2006. Giruá. RS.
Anais do 15° Seminário de Educação de GiruãJãS. Girvá. RS: PM Giruá, 2008. v.1. p.l2 -13
3.

RAMOS,Antonio Dari

Negros,indios e negros no discurso Jesuitico dos séculos XVII e XVtii In: XXIV SIMPlKiO NACIONAL re
HISTORIA, 2007. São Leopoldo.
Caderno de Resumes. São Leopoldo: OIKOS,2007 vi. p.1l4 -114

Apresentação de trabalho e palestra
1.

RAMOS,Antonio Oari

Educação Escolar Indígena: entre o Ideal da teglslação e e duro chão da aldeia. 2013.(Conferência
ou palestraApresentação de Trabaino)
2.

RAMOS. Antonio Dari

Itinerário cultural da região da missões Jeauitico-guarants no MS.2010 (Comunicação.ADreseniação
de Trabalho)

3.

RAMOS, Anionio Dari. LANGER. Protasio Paulo

Minlcurse: História Indígena. 2010 (Ouira.Apreseniaçâo de Trabalho]
4.

RAMOS,Antonio Dari

Taologia Jesuitlca a Hiatdrti da Salvação; o uso da memória Mblica na escrita missionária do
século XVII. 2009.(Comunicaçáo.Apresentação de Trabalho)

Demais produções bibliográficas
1.

MARTINS. Elemir Soara; COLMAN. R.S ; SOUZA, N M.. VALIENTE. C A , Levi Marques Pereira;
8ENITES. E.. SOUZA. I. R. C S . Camiíla de Oliveira Vamé Pschisky; Lerf Grünawaid , Noémla dos
Santos Pereira Moura, Rosalvo ivarra Ortiz; Ane Caroline dos Santos. Margariia Elena Hope Ponca;

Álvaro Mantiila Herrera; Geovanny Durén López; TAGLE, E. R. S. S.; Sérgio Moreno Juérez; RAMOS,
Antonio Dari

Revista Euroamertcana de Antropologia Salamanca instiiulo de Investíqaciones Antropológicas de
Castills y León. 2017 (Apresentação. Prefácio Posfácio)
2.
3.

RAMOS,Antonio Dari: JESUS. Nauk Mana de; SILVA, Qiazar João da
Ravista Fronteiras. , 2009. (Apresentação. Prefáao Posfácio)
TEDESCHI. Losandro Antonio. RAMOS,Antonio Dari

O NA0 a as questões de gánero. Santo Ângelo - RS:Edlun. 2007.(Apresentação. Prafãcio Posfácio)
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Produçio técnica

Demais produções técnicas
1.

RAMOS. AntonioDari: LANGER. Protasio Paulo

Minicurso HIaidria Indígena, 2010.(Outro, Curso de curta duraçSo ministrado}
2.

RAMOS. Antonio Dari

PROJOVEM CAMPO - Sabores da Terra, 2010 (Espeoatizaçio. Curso de curta duraçéo nénistrado)
3.

ARENHART. L O : RAMOS,Antonio Dari

CADERNOS NAEl • A itomosseaiislldade numa perspectiva intercultural. 20OB (Periódico,
Edrtoreçáol

4.

RAMOS,Antonio Dari; TEOESCHI. Losandro Antonio: SILVA, André Luís Freitas da

CA0ERW8 NAEl - Paisagem cuKurel rta regllo missionelre; MlssOes, gênero e etnicidede. 2009.
[Periódico. Editoraçéo)
5.

TEDESCHl. Losandro Antonio; RAMOS. Antonio Dari

Cadamos NAEl - IntarcuKurtlidade a ralaç6ea da gênero. 2007 (Periódico, EdiUraçéa}
6.

RAMOS. Antonio Dari. TEOESCHI. Losandro Antonio
Cadamos NAEl - Retórica de alterldade: o ouVo e o eu na narrativa da hlatória. 2007 (Peiiódleo,

Editoraçie)

Educaçéo e Popularizaçéo de C&T

Livros publicados

^RAMOS. Antonio Dari
Trbunal de gênero: Mulheres e Mmens Indígenas a cativos na Antiga Província Jesuitiea do Paraguar
Sèo LeopoMo. RS ; Olhos, 2016, v.1. p.253.

Capítulos de livros publicados
1.

RANtOS, AntonioDari; BENITES. E.

Os indígenas e a fronteira acadêmica In: (Pa)lavrBS da índios. Povos indígenas, caminhos e diálogos de
frontalras.l ed.CuntIba : CRV. 2013, v.1. p. 45-62

Orientações e Supervisões
OriefltaçOes e super^sOes

Orientações e supervisões concluídas
Dissertações de mestrado : orientador principal

Raul Cláudio Lima Faicêo. AVAT1KYRY: ritual de batismo do milho saboró entra os Kaiawé de

Panambialnho(Deuradoe - MS}. 2019. Oissertaçêo (Programa de Pós-Graduaçêo em Antropologia) -

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS
2.

Reginaldo Candado Polidcas púbitcaa de Educeçio Escolar Indigerti em Dourados. 2012.

Oissertaçêo(Programe da Pós-Graduaçêo am História) - FUNDAÇAO UNIVERSIDADE FEDERAL DA
GRANDE DOURADOS

Crysevertin Santos Pinhalro. Projatos Soetaia de MIseie Evangélici Caluáe 2012. Oissertaçêo
(Programa de Pós-Graduaçêo em História) - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE
DOURADOS

*' ^DANIEL BRUNETTO CARI A TRANSFERÊNCIA DO NOVICIADO PAULO APOSTCH.0 OA
COMPANHIA DE JESUS DE PORTO ALEGRE, RS PARA CASCAVEU PR 2011 Oissertaçêo

(Programa de Pós-Graduaçêo em Históna)• FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE
DOURADOS

6. ^
Regiana Francisca Barbosa Ensino da historia escolar nat escolas indígenas de Dourados:

aportes arkslltieos a partir da historia de vida doa professores indígenas.. 2011 Dissertaçéd
(Programa de Pós-Graduaçêo em Históna) ■ FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE
DOURADOS

S

áli

LuQcleide Gomes dos Santos Cerâmica Kiniklnawa como elemento de reafirmaçêo étnica.2010.

Dissenaçêo (Programa de Pós-Graduaçêo em Históna)- FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA
GRANDE DOURADOS

CÃSSiO KNAPP Educiçio Indígena e Educação Escolar Indígena entre os Kaingang do Sul do

Pais. 2009 Disserlaçêo(Programa de Pós-Graduaçêo em Históns) - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE
FEDERAL OA GRANDE DOURADOS

8.

Tiago Alinor Hoissa BenFca O perfil epistemológico do professor de História: i consbtuiçêo de
iderrtldadea a rapreaeniaçóes docentes de 1990 a 2007 em Dourados, MS 2009 Disseitaçêo

(Programa de Pós-Gradua^o em Histórie) - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE
DOURADOS

9.

Fabiwio Bnjm. Os Mbyê e a percapçSo do Direito Brasileiro. 2006. Oissertaçêo (Direito)• Universidade
Regiontf integrada do Mo Uruguai e das MIssÓes

Tbsm de doutorado : orlentsdor principal

Cassto Knapp. Indlgarus Letrados e Resistêncls 2013. Tesa (História)• Universidade Federal da
Grande Dourados

Monografias de conclusão de curso de aperfelçoamenio/especlalização
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Currículo Lattes

1.

Mana Neuza dos Santos Melo Aedueaçiocapaeial a a intarcultualldada: prttloaa e desafios. 2014.

Monografia (Educaçio inlercutturai) - Universidade Federai da Grande Dourados
2.

lima Regsia Castro Saramago Souza. Educação Iniercultural no Imbito doa estudos culturais. 2014.
Monografia (Educação intercuiiuta!)• Universidade Federal da Grande Dourados

3.

Sãn« Regina dos Santos Hesse. A maçonarta no Imaginário doa alunoa de primaire ano do Enaino
Médio da Escola Técnica Estadual de Entre4juia 200S Monografia (Metodologia do Ensino Em
HistOna e Geografia)• Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Uíssóes

4.

Taníra Rodngues Soams A repraaentiçfio da mulher na Literatura Sul-Rlograndense nas obras O
Tempo e o Vento, de Erice Vertssimo e Sem Rumo.Porteira Fachada e Estrada Nova de Cyro
Martins 200S Monografia (Metodologia do Ensino Em Históna e Geografia)- Universidade Regional
Integrada do AHo Uniguai e das Missdes

5.

André Luiz dos Santos Franco A presença militar no noroeste gaúcho: uma análiae historlogréflca

da formaçSo social miütarizada da região missioneira do Rio Grande do Sul(1754-1929) 2004
Monografia (Metodologia do Enaino Em História a Geografia)- Universidade Regional Integrada do Alto
Uruguai e das Missóes

Trabalhos de conclusão tíe curso de graduação
1.

MagrwAdiBla Caminho para descolonizaçio da sacola lekoha guarani-pólo a partir daa

pereepçfiaa das IWaranças indlgenaaa. 2017 Curso (Licencsslura Intarcultural Indígena)- FUNOAÇAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS

2.

Baainz Vera. Oa tlpoa de érvorea da aldeia Plrajul e ausa tranafermaçóes. 2017. Curso (Licaneiatura

Iniarcuttural Indígena)- FUNDAÇ/tO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS
3.

Alfredo Martins Garay. FiloaoTia Polltlea na Aldeia Jaguapiré 2015. Curse(Educação Escolar
Indígena)• Universidade Federal da Grande Douradas

4.

Mansa Klem a Lima Ramos Aa congragaç&ea marianaa da Índios na provinica jeauitiea do paraguai
no século XVII 2007 Curso (História) - universidade Regional integrada do Alto Uruguai e das Missóes

6.

Catahna Daiene dos Santos Ciaic Estudo dos Rituaia corporais de passagem da pulwrdade para•

vida aduKa guarani a partir de fontes etnogiéficas 2007 Curso (Históna) - Universidade Regional
Integrada do Afio Uruguai e dsa Miasóes

6.

Viviane Seger Jesus Cristo segundo Judas 2007. Curso (História) - Universidade Regional Integrada
do Alto Unrguai e das Missões

7.

Karoline Peccin Oeitudo da cultura e da hlsióiie santeangolense a perttrda educeçio patrimeniel
2007. Curso (Pedagogia)• Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões

8.

CéssioKiiapp Repensando s diferença: ■ educação escolar Keingeng na ótici da educação
intarcultural 2007 Curso (Históna)- Universidade Regional Integrada do Alto Unjguai e das frilssõss

9.

Daysi Rosana Camargo, use do filma o nome da rota como recurso para o ensino da história da
inquisição 2007 Curso (Históna)- Universidade Regional Intagrsda do Alto Unigusi a das Missões

10.

\AI«8ca Falcão Sertèia. A criança guarani no contexto reduclenal 2006 Curso (Histeria) ■

Unrvarsidade Regional Integrada do AHo Uruguai e das Missões
11.
12.

André Luís Freitas da Silva A escrita miasionãria jeeuilica sobra ae penitãnclas 2006. Curso
(História) - Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões
Mãrcio Fenazza Minha Ferrovia 2006. Curso (Históna)- Univeraidade Regional integrada do Alto
Uruguai e das Missões

13.
14.

EsielarTMns Dezordi Bilochi Mudou nosso ^nde fieke? 2006. Curso (História)• Universidade
Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões
Oslva Barbosa dos Santos. A antropofagia guarani 2005. Curso(História)• Universidade Regional
Integrada do Alto Uruguai e das Missões

16. Inés Oliveira Gazzola A religião como fator de Integração física a de Idenlifleeção cultural Iteliana
no RS. no século XIX; uma revisão bibiiegréfiea. 2005. Curso (Históna) - Universidade Regional
Integrada do Alto Uruguai e das Missões

16.

Jerre Saldí Ardais Análise das manifestações públicas de Bento Gonçalves entre 1635 e 1645.
2005 Curso (História) - Universidade Regional integrada do Alto Unigual e das Missões

17.

Manoel Augusto de Mello Lenz O maior fenômeno polideo de ascensão e quede que o Brasil Jã
conheceu, Fernando Coilorde Mello 2005. Curso (Históna)- Universidade Regional integrada do Alto
Uruguai e das Missões

18.

Joviane Chaves Bratz Olga Benárie: Revolucionéríe. trde e esposa 2005 Curso (História)Universidade Regional Integrada do Aiio Uruguai e das Missões

19.

20.

Paulo Selvino C de Lima Oa tancairoa negros na Batalha de Porongos. 2005. Curso (História)•
Universidade Regional Integrada de Alio Unigual a das Missões

Võnious Vilentinl VMttckind. Um tratado da guerra: anãlíaa politiea, econômica e soelocultural. 2005
Curso (História) - Universidade Regional Integrada ao Alto Uniguai e das Missões

21.

Luiz Otávio Anchiata Silveira Estudo das representações da mulher guarani reduzida na obra

Cortquiita Espiritual de Antonio Rulz de Montoya 2004 Curso (Históna) • Universidade Regional
Integrada do Alto Uruguai e das Miuóes

22.
23.

VAndartei Paulo Lenhardi. O estudo dss significações di colheita da marcela em Linha Baixa. Porto
Xavier. RS. 2004. Curso (Históna)- Universidade Regional Integrada do Alio Unjguai e das Missões
MACHAIOO. Geovane Aarto indígena. 2000. Curso(Históna)- Universidade Regional integrada do Alto
Uruguai e das Missões

24.

LEMOS. DeniseAparecidaF. A Era do Espirito. 2000. Curso (Históna) - Universutade Regional
integrada do Alto Uruguai e das Missões

26.

OURIQUE. Eva Jacquas. A participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial 2000. Curso (Históna)
• Universidade Regionai Integrada de Alto Uruguai e das Missões

28.

CARVALHO. Maria Apareada de A resistência doa Mbyé-Guarani radicados em São Miguel daa
Hissóas em participar da escola doa brancos. 2000. Curso (História) - Universidade Regional
Integrada do Alio Uruguai e das Miseóes

27.
28.

JARDIM. Cnstina de Uma Liderança na Sociedade Mbyã-Cuarani 2000. Curso (História)Ufliversidada Regional Integrada do Alto Unrguai a das Missões
Suzana Denise de Lima Quadros Medicina Guarani 2000 Curso (História) - Univeraldada Regional

Integrada do AJlo Uruguai e das Missões
29.

BELCHOR. Gulomar O processo dé emancipação de Santo Antonio das Miaaõe* 2000. Curso
(História)- Universidade Regionai Integrada do Aito Uruguai e das Missões

30.

PEREIRA. Eienara Oliveira . SIntaes evolutiva do Município da Santo Antonio daa Miaaóea. 1999.
Curso (Históna)• Universidade Regional integrada do Alto Uruguai e das Missóes

31.

Mana Apereoda Ebfing. A moradia indlgene 1999 Curso (História) - Universidade Regional Integrada
do AKo Uruguai e das Missões
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32.
33.

Janete de Fãtims DalenoQare Garoa Aapectoa fundamentai» da cultura Guarani 1999 Curae
(Hiitãna)- Universidade Resionai integrada do Alio Uruguai e das Missdes
Rejane Ribeira de Paula Diecíeta sim. Secreta nlo7 2004. Cureo (História) - Universidade Regional
integrada do Ano Uruguai e das Missóes

34.

Leo Moreira Bueno Estudo eobre o desenvolvimento social e econômico do município de Vitória

das Missóes após a emancipaflo política e administrativa 2004. Curso (História) - Universidade
Regional integrada do Alto Uruguai e das MissÓes
35.

Elo Oeloss Toiomim Momentos fortes do cotidiano da família Tolomini residente em Girut entre os

enos ISSO e 1970: registros foiogrófiees como fonte de pesquise 2004. Curso (Históna)Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões

Iniciação cientifica
1.

Dtego Lopes da Silva Ensino de História Indígena nas Escolas Indígenas da Aldeia de Deuradoa,

MB.. 2009 InioaçSo aenlIAca (Históna)• FUNDAÇÀO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE
DOURADOS

2.

Roseline Mezacasa. Levantamento e inventórlo de nuteriaia didlileoi nio publicados produzidos

poios professoras Indígenas das Aldeiae Jaguapiru a Bororo, de Douradoe, MS. 2009. Iniciação
cionlifíca (História) - FUNOAÇAO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS
3.

Crysevertin Oias Pinheiro Santos O procosso de ensino^prendizagem no Curso de Histotia de

U6P0.. 2009. Iniaaçío cientifica (Históna) - FUNOAÇAO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE
DOURADOS

4.

André Luiz Freitas. ANAUSE CX> DISCURSO JESUlTICO SOBRE A PENITÊNCIA CONTIDO NAS
CARTAS ANUAS: OS EXERCÍCIOS ESPIRITUAIS DE INACIO DE LOYOLA COMO kfODELO PARA A
PRAUCA missionária E PARA A ESCRITA ACERCA DESSA PRATICA JUNTO AOS GUARANI

REDUZIDOS NA província JESUlTICA DO PARAGUAI-1609-1637 2004 Iniclaçóocienlifica
(História) - Universidade Regional iniegrada do Alio Uruguai e das MissSes
5.

Atexandre dos Santos Estudo comparativo da mCialca de cunho social de Chico Buarquo de
Holanda nos períodos da ditadura militar e atual (últimos lOanoa).. 2004 inioaçáo denllfica
(História) ■ Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões

6. Pameie Martins. Sttuaçío dos menores em risco ne literatura braillarta do período colonial. 2003.

Inidaçio cientifica (Letras)• Universidade Regional integrada do Alto Uruguai e das Missões
OrientaçSo de outra natureza
1. Jèssea Tropeldi Ensino de História e Formeçéo ds Professores: o ensino psle arte 2010.

Onentaçio de outra natureza - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS
2.

Thiego Coelho Silva. Ensino de Hiatõris e Formaçio de Profeaaorts; o ansino pela arte 2010
OriantaçSo de outra natureza (Hsiõns)- Universidade Federal da Grande Dourados

3.

Juliana Alencar Enalno de História e Formaçio de Professores: o ensino peta arte 2010. OrienisçAo
de outra natureza (Históna)- FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS

4.

Lucas Aoiu Ensino de História e Formagio de Professores: o snsino pela arte. 2010 Onsntsçáo <fe
outra natureza (História) - Universidade Federal da Grande Ooumdos

fi.

Caio Venanão Medeiros dos Santos Ensino da História e Formaçio de Professores: o ensine p^

arts 2010. Ononttçâo de outra natureza (Históna)- FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA
GRANDE DOURADOS

6.

ANDRE OINIZ MOURA. Ensino do História e Formsçto de Professores: o ensino pele arte. 2009.
Onentaçio de outra natureza (História) ■ Universidade Federai da Grande Dourados

7.

REGIANE FRANCISCA BARBOSA Ensino da Histórie e Formeçlo de Professores: o ensino pois
arte.. 2009 Orwniaçlo de outra natureza (Hisiórta) • Universidade Federal da Grande Dourados

a. IRENE FELIX Ensino do História a Formeçlo de Professoree: o ensino pois arts.. 2009 Orientaçlo
de outra natureza (Históna) ■ Universidade Federal da Grande Dourados

a.
10.

SHEILA CRISTIANA DE SOUZA LOZA Ensino de História e Formaçio de Professoree: o ensino
pote arts,. 2009 Orientação de outra n^reza (Históna) - Universidade Federal da Grande Dourados
FILIPE ALBERTO 08 SOUZA SILVA Ensino da Históiis e Fomuçlo de Profeasoros: o ensino pote

arte.. 2009. Onentaçio da outra natureza (História)- Universidade Federal da Grande Dourados
11.

ROSÂNGELA IBANHES. Ensino de História e Formaçio de Professores: o ensino pela arte. 2009.
Orientaçlo de outra natureza (Hisióna)■ Universidade Federal da Grande Dourados

12.

Ana Paula Oias Menezes. Ensino de História e Formaçio de Professores; o ensir» pate ene.. 2009
Onentaçio de outra natureza (História)• Universidade Federal da Grande Dourados

13.

Weverton de Castro Maranhio. Ensino do Hislóris a Formeçlo de Profesaores: o ensino pala erta..
2009. Orlenisçlo de outra natureza (História) - Universidade Federal da Grsnde Dourados

14.

LesncUo Possadagua. ENEM: Estudo do desemptnhe doa alunos de escolai públicas de Douiedos,
MS nas provas de História de 20041 2007 2008 Onentaçio de outra natureza (Históna) - Universidade
Federal da Grande Dourados

Orientações e supervisões em andamento
Dissetiações de mestrado: orientador principal
1. rt.

^Ana Ceroltne dos Santos. COSMOLOGtA E MEMÓRIA GUARANI: A TRAJETÓRIA DE UMA
NANOESY da ALDEIA BORORÓ EM DOURADOS, MS 2017 (Oissertaçlo (ANTROPOLOGIA)•
Unrversidade Pederal da Grande Dourados

Demais trabalhos

RAMOS, Antonio Osrl
Missões: idenlidade e memória. 2006.
RAMOS. Antonio Dari

300 enos da fundaçlo da Reduçfo da Santo Angolo Custódio. 2006.
RAMOS,Antonio Dari

Atuaçlo da FE8 na 2* Guerra Mundial. 2006.
RAMOS,Antonio Dari

Oiscuiso Josultlco o a Cooptaçlo Gtteranl, 2005.
RAMOS, Arrionio Dari

Erieo Varfeaimo: gõnoro i Literatura,2005.
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e.

RAMOS. Anionio Darí. UACHACX). G C

O ansino de Híatdria•as Novas Tecnologias. 2005.
7.

RAMOS. Antonie Oari

Teologia Jesultica e reiigiostdada Guarani. 2005.
8.

RAMOS. Antonie Oarl

Meios e Trilhas Humanas: a história na constituição rio Sujeito Critico. 2004.
9.

RAMOS. Antonie Oarl

Estratégias jesuiticas na modineaçlo das noçOes de espaço e tampe guarani. 2003

Eventos

Evento*

Participação «m eventos
1. Congressolntamacionilsobf* Estudos Interculturala. 2014 (Congresso)
Interseção entre o marxismo e os estudas culturais na educação intarcullural.
2.

Modsradorno(a) Congresso Internacional sol>ra Estudes Inierculturals. 2014 (Congresso)

OiéiOQOs Epister^ógicos Sul e Sul
3.
4.

Confarencista no(a) Educação Inclusive: Direito à Diversidade. 2014 (Seminãno)
Os indígenas segundo eles mesmos estudos de casos a paitir dos Gueranl. Kalowé e Kaingang.
Semiitãíio Etnodesenvolvimento: Eormaçio Untversitéria e Prática profProfissional para Povos e
Comunidades Tradicionais, 2014 (Seminário)

A expeníncie de UFGD na formação supenor Indígena

5.

Confersncista no(8] Seminário Internacional Fronteira* étníeoouKurais e Fronteiras da Exclusão.
2014.(Seminário)

Educação indígena, relações élnico-raciais e educação básica
6.

Conferencista no(a) II Ciclo de OflcInaaPedagõgíeas ft 1 Ciclo de Palestras do Grupo de Apoio á
Gestão Edueselortal. 2012 (Oficina)

A avaliação como reflexo das práticas pedagógicas a admnisiraiivas.
7.

Conferenelsta ne(8)IX Semana da Pedagogia: Educação. cultura e cidadania - come propromover
esta dülogo?. 2012. (Outra)
Minicurso Educação e cultura indígena.

8.

Avaliador no(a) V Seminário Intenucional: fronlairaa atnico.culturais e frontsirai da exclusão•
intarimutticulturalldade e formação de educsdores,2012 (Seminário)
Conxté cienlifico

9. Simposisia no(s) AudMncis Pijbilea Educação Superior Indígena no MS.2011 (Outra)
Educação Supenor Indígena no MS.
10.

Conferenasta no(a) Formação PET Conexão de Sabares, 2011.(Oficina)
História Oral e Memõna.

11.

Conferenelsta no(a) 98°Colõguio em Educação. 2010 (Senxnáno)
Etnotiistõna e educação mtemultural.

12. Ccmferenâais no(a) II CICLO DE DEBATES • UNIVERSIDADE E EDUCAÇAO BÁSICA: A
ATUAUDADE DO PENSAMENTO DE PAULO FREIRE. 2010 (Congresso)

Dimensão cultural e problematização da realidade em Paulo Freire
13.

14.

Conferenasta no(s)PIBIDfUFGD; Ação. Raflaxáo. Ação. 2010 (Encontro)
Ens«io de Hlsiòna e fomtação de professores o ensmo pela arte

Apresentação (Outras Formas) no(a)X Encontro de História de MS: Simpósio Intemaclontl de
História. 2010.(Simpósio)

Mlnieurso Kistóna Indígena

18.

Apresentação Oral no(a) XIII Jornadas Intsmaclonsls Missões Jasuilicsa. 2010.(Congresso)
Profetismo Jesuítico entre indígenas: abertura da novas (rentes de missão como fator de realização
mtssionária

18.

Conferenasta no(a) II Fórum Internacional Integrado d« Cidsdsnls. 2009.(Outra)
Iniencionatidaãas na preservação da memória cultural.

17.

Apresentação Oral no(a) III Simpósio Intsmtclonsl sobra Religiosidades,diálogos Cultural* a
Hifaridações, 2009 (Simpósio)

Teologia Jesultlca a Hislóna da Salvação: o uso da memóna bibiice na escrita rnssxináne do século XVII.
18.
19.

Apresentação Oral no(a)19° Seminário de Educação de GIruá. 2009 (Semináno)
Repensando e diferença, e educação escolar Laingang na óiice da educação interculiural.
Simposiasta no(s) I Cológuio da Estudoe. HIatórta em reflexão, diálogos em cortatruçáo. 2008
(Outra)

Perspectivas de pesquisa em Históna Indígena.

20.

Conferendsia no(a)IX Encontro Regional da ANPUH-MS.Aa linguagena da História a o oficio do
hiatoriador.. 2008 (Congresso)

Representações sobre a sexualidade indigena na literaiura jesuitica do século XVII.
21.

ConMrenosta no(a> O Patrimônio Cuibiral Mlaslontiro: Hlatõria. palsagena cultunia, atnleidadée
gênero. 2008 (Encontro)
Paisagens culturais missioneiras.

22.

Apresentação Orai na(a)16* COlf•Congresso da Leitura do Brasil. 2007.(Congresso)

A^es da URI na educa^ diferenciada Kaingang
23. Apresentação Oral no(a) XXIV SIMPÓSIO NACIONAL DE HISTÓRIA. 2007.(Simpósio)
Negros, indios e brancos rio discurso jesuítico dos séculos XVll e XVlll.

24.

Conferenasta no(a) Cut«o de Formação Continuada d* Profaresores Kaingang. 2006 (Outra)
Históna Indígena do Brasil Meridional

29. Apresentação Oral no(a) Espaço,tampo e vida cotidiana nas missOa* jesultice-guarani. 2006.
(Simpósio)

Sin^ésio Iniemadonal 300 Anos da REduçáo de Santo àngelço Custódio.
26.

Porum Integrado de Cidadania. 2«>6.(Congresso)
Fórum Intemaaonal Integrado de Cidadania - Educação. Saúde. Cultura e Meio ArrAente.

27.

Sirrvosiasta no(a)Identidade! naclonaie, etnle e euHurs popular. 2006.(Congresso)
Congresso iniemecionei de Língua, Literatura e Cultura.

28. Apresentação Oral no(a) Jesuíta* e MlB*6e*: Entie Novo* e Velhos Mundos. 2006.(Simpósio)
XI Jornadas internacionais sobre Missões Jesullicas
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29.

Apnuntaçâo Oral no(a) MIatAat: Idantidatfa• Mamdrta. 2006 (SamináriB)
II SeminAno iniamaoonal - Missões Conhecendo Nossas Onsens.

30.

Saminiho Inwrnaclorxal de DiAlogos Interculturale. 2006.(Semnirto)
Semlnáno Iniemacionaide Diálogo Intsrcutturaís.

31.

Seminárle Fronteiras do Mundo Ibèrtee. 2005 (Seminário)
Samináno Fronteiras do Mundo lOénco.

32.

V Semana Acadámlca de Hlstárla: Estudos de Probtemes Históricos Contemperlneos e VIII Ciclo
de Palestras Revisto Histórica do RS; Fronteiras, Culturs e Rellgiie. 2005 (Semnano)
V Semana Acadêmica de Històna Estudos de PrWlemas Históhcos Contemporâneos a VIII Cido de
Palestras Revisto Histórica do RS. Fronteiras. Cultura e Religito

33.

Apresentaçáo Oral no(3) XI Seminário de Inielaçto cientffici. 2005.(Seminário)
Análise do discurso jesuibco sobre a penitência contido nas Cartas Anuas. Os Exercidos Espirituais de
Inácio de Loyolá como modelo para a praüca mlssionána e para o discurso sobre ela junto aos guaranis

34.

Circuito Intontacional das Missóes Jesuiticas. 200á (Encontro)
Clreurto Intamacionat das Missóes Jesuílicas.

35.

Encontro da Nücleos/Controa de Pesquisa em Hietória. 2004 (Encontfo)
V Encontro de Núcteos/Ceniros de Pesquisa em Históns

36. Semana Acadêmica dos Cursos de História e Geografia • Eitudos Histórlefr43eogr*ncoa
Regionais. 2004 (Congresso)

37.

'hlisr sobre El Circuito Interrwcional de Ias Misiones Jesuiticas. 20O4 (Encontro)
Taliar sobre El Circuito Inlentaaonal de ias Misiones Jesuiticas.

38.

VII Ciclo RaviUo Histórica do Rio Grsnde do Sul •História. Patrimônio a Arquelogla. 2004.
(Congresso)
VII Ciclo Revisto Histónca do Rio Grsnde do Sul - Hisióne. Patnmõnio e Arquelogla

39.

X Jornada de Estudos do Oriente Antigo • História Antiga na Modernidade, 2004 (Ouira)
X Jornada de Estudos do Oriente Antigo - História Antiga na Modemidada

40.

IX JORNADA DE ENSINO DE HISTI^ E EDUCAÇ&O 2003 (Samináno)
HISTÓRIA E EDUCAÇÃO

41.

Santana Acadêmica do Curso da Letras. 2003 (Oficina)
Memória a Idenlidade

42.

Tallor sobre El Circuito intamaclonal da Ias Misiones. 2003 (Encontro)
TsUer sobre El Circuito Inlemacionai de Ias Misiones

43.

V CONGRESSO INTERNACIONAL DE ESTUDOS I8EROWVMERICANOS.2003 (Con^sso)
V CONGRESSO INTERNACIONAL DE ESTU(X>S IBERO-AMERICANOS

44.

46.

VI CICLO DE PALESTRAS REVISÃO HISTÓRICA DO RIO GRANDE DO SUL.2003 (Simpósio)
VI CICLO DE PALESTRAS REVISÃO HISTÓRICA DO RiO GRANDE 00 SUL.

I Seminário Regional Integrado de Pesquisa em Letras e Lingüistlea: Identidade, memória e
história. 2002 (Semináno)

I Samnáno Regional integrado de Pesquisa em Letras e Ungúistice Identidade, memóna e históns.
46.

V Ciclo de Palestras Revisto Histórica do Rio Granda do Sul, 2002.(Oficins)
Revisto Histónca do Rio Grande do sul

47. IV Ciclo do Palestras; Revisto Histórica do RS(Missóes Jesuitiee-Guaranis) e Semins Acadtmiea
de História a Geografia. 2001 (Semináno)
IV Cião de Palestras Revisto Histónca do RS(Missóes Jasuibco-Guaranis)e Semana Acadêmica de
História e Geografia
48.

Ciclo de Estudos em História Latino-Amerlcana, 2000 (Semináno)
Cido de Estudos em Hisióna Lalmo-Amencans.

49.

Seminário Trabalho Voluntário. 2000.(Seminário]
Seminário Trabalhe Voluntário

50.

Programa Univereldade Solidáiia. 1998.(Outra)
Unrvaisidade Solidária

51.

XVI Congresáo Nacional de Educafto, 1998 (Congresso)
Escola e solidariedade piabcando a indusêo.

52.
53.

Congresso Estadual dós Profesaores de Eaeolas Particulares do RS. 1697 (Congresso)
Confesso EsiaOual dós Professores de Escolas Parbculares do RS
Encontro de Fermaçie Permanente do Educador Marista. 1996. (Encontro)

Encontre da Foimaçáo Permanenta do Educador Martsia
54.

Enmcontrode Prodessoras do ERE. 1996.(Encontro)
Encontro de Prodessores do ERE.

55.

Escola e Solldarladada: Praticando a Ineluste. 1996.(Congresso)

XVI Congresso Nacional da Educaçto

56. Semana Acadêmica da Área da Educaçto, 1996 (Sernnário}
Semana Acadêmica da Ãrea de Educaçto.
57.

XI Encontro Estadual de Pedagogia. 1996 (Enconba)
XI Encontro Estadual de Pedagogia.

66. 8 Samana Culturai de Santo Angeio. 1994.(Semináho)
II Semana Cultural de Santo Ângelo
59.

Seminário; história da IgrejaeEclesiologia noBrasil, 1992 (Seminário)
história da igreja e Eclesiologia no Brasil.

Organização de evento
1.

RAMOS,Antonio Dsri; COLMAN, R. S.; levi Marques Pereira. SOUZA. N. M
Seminário Intemicional de Etnologia Guarani. 2016 (Congresso. Organizstáo de evento)

2.

RAMOS, Antonio Dari. FLECK. 0iane Cnsbna Deckmann. Fernando Torres-Londoóo
ST Práticas Missionárias e(ra)arranjos culturais. 2010 (Ouiro. Organização de avento)

3.

RAMOS,Antonio Dari, DANGELIS, W. R., KNAPP. Cassio, CHAMORROARGUELLO,Cândida
Graciela. Cêlia Silvestre: Roseline Mezacasa. Juracáds Vaige

VIM Encontro Sobre Leitura a Escrita em Sociededes Indígenas|EL£SI), 2010 (Congresso,
Organização Oe avento)
4.

6.

CHAMORRO ARGUELLO. Cândida Graciais. RAMOS. Antonio Dari; GONÇALVES. Certos Sarros;
KNAPP. Cassio. lANGER. ProUsio Paulo. JESUS. Nauk Maria de. Thiage Leandro Vieira Cavalcanti
XIII Jornadas Internacionais Missóes Jesultleas. 2010 (Congresso, Organização de evento]
RAMOS,Antonio Dari

Show dá inlversário • 35 anos de História e 25 do CDR.2009 (Outro. Organização de evento)
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Bancas

BincM

Participação em banca de trabalhos de conclusão
Mestrado

I.

Levi Uaniues Pereira; RAMOS. Antenio Dari. NASCIMEirrO. A. C.. MAURO. V F.
Participação em banca be Msrlene Gomes Leite. A eecola Mbo'sro Arandu'1 da terra Indlgcrta Jararã,
no município de Juti, MS: uma etnografia da tala de raiaç&es eatabalacidaa antra tiaMma da
anaine, comunidade Indígena e podam púMIeoa. 20iB

(Programa da Pds-GreduaçdO em Antropologia) FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE
DOURADOS

3.

RAMOS. Antonio Dart: Levi Marques Pererra; FOSTER. C. S.

Participado em banca de Raul Cláudio Lima Falcão. AVATIKYRY: ritual da batismo do milho ubord
antra oa KaloiMã da Partambizinho(Dourados• MS], 2018

(Programa de Pos-Graduaçãe em Antropologia] FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE
DOURADOS

3.

RAMOS, Antonio Oaii; ANGEUN. R.. VERONESE. O

Parbcipação em banca de Edemir Braga Diss. Tarritorlilidade, Ueo e Aeeeao aoa Bane Naturais pelo
Povo Mbyã Guarani da Tekoi Koanju do Município de São Miguel daa Miaa6ea/RS: um estutio
acerca dos conditos envolvendo cultura e direito.. 2017

(Direito) Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Wissdes
4.

RAMOS. Antonio Dari, Levi Maiques Pereira. SOUZA. N M

Participação em barca de Regmaldo Candado A racepçãp da conedluinla eseoiar palaa eecolaa
Indiganaa da Dourados(2001 a 2003). 2015
(Hisióna) Universidade Federal da Grande Dourados
5.

SILVA. Eliazar João da. RAMOS. Antonio Oari; EUGENIO. A

Participação em banca de Letioa BenoFa Rodnguas. A prãtica do futebol antra Indígenas da
Dourados. 2014

(HIetdria) Universidade Federal da Grande Dourados
6.

RAMOS, Antonio Oari. LANGER. Protasio Paulo. ROSA. A C. L

Participa^ em banca de Daniel Bnjnetto Cari A Companhia de Jtaua na contsmperanaidada aob a
ódca da mobilidade insthueional: a transferencia do rtovleiado Paulo ApOsiole de Porto Alegre
(RS)para Cascavel(PR)no ano da 1980. 2013
(Kistbria) Universidade Federal da Grande Dourados

7.

NUES. Flaviana Gapaiotti; NAROOOUE,S.; RAMOS,Antonio Oari

Participação em banca de Soíange Rodngues da Silva A Geografia tta Educaçto Escolar indigtrti:
limites a possibilidades para a construção de uma edueaçao intarcultural. 2013
(Geografia) Universidade Federei da Grande Dourados
8.

N>^C1MENT0. A C.. RAMOS. Antonio Dart. SOUZA. N M

Participação em banca de Teodors de Souza Educação Escolar Indígena a la pellbeas públicas no
município da Oouradea, MS.2013

(Educação) Universidade Católica Dom Bosco
9.

RAMOS. Antonio Dari. Levi Marques Pereira. SOUZA. N M

Participação em banca de Reglane Frandsca Barbosa Ensino da História nas eecotaa Indígenas;
aportes snallticos 8 partir das sxpsriãnciassscoisresdeprofsssorst Indigents guarani e kaiowi.
2013

(Hislõrta) Universidade federal da Grande Dourados

10.

Levi Marques Pereira, TASSiNARI. Anionella Mana imperatnz. flAMOS, Antonio Dari
Partcipação em banca de Diógenes Egídio Cariaga As transformiçóss no modo de ser criança antiq
es Kaiow* de Teylkua (19M-2010). 2012

(Progrenu da Pós-Graduação em História) FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE
DOURADOS

II.

NUES. Flaviana Gaparciti. SOUZA. Adauto de Oliveira, RAMOS. Antonio Oari

Participação em banca de Josó Lázaro Alonso Júnior Território de conflito: contribuição da geografia
para a quaatto da idanUdada tarrttorial a paitr da conflitos indígenas a faaendairos rta região da
Dourados. 2011

(Programa de Pós-Graduação em GeogiaTia) FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE
DOURADOS

12.

GONÇALVES. Cartoa Barros; CHAMORRO ARGUEUO. Cândida Graciela. MANOEL. Ivan Aparecido.
RAMOS,Antonio Dari

Participação em banca de Carlos Barros Gonçalves. O mevimanto acumãnico protaatante nc Brasil a
a Implantação da Missão Caiuá. 2009

(Programa de Pós-Graduação em Históne) FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DAQRANOE
DOURADOS
13.

RAMOS, Antonio Oari; RUPPENTHAL. J E.

Participação am banca de Carlos Oliveira Marques Turismo guaranitico como solução
ompraondsdora para a estagnação econômica doa teta povos das mlssóss, 2006
(Ertgenhana de Produção) Unlveraktade Fedeiai de Santa Mana
Doutorado

1.

RAMOS,Antonio Dart: NUNES. F G . NAROOOUE. S.. SOUZA. N M . SANTOS. O

Parbcipação am banca de Soíange Rodngues da Silva. Ensine de Geografia a Educação Escolar
Indígena: da Intsrculturalidatia a outras Imaginações aapaelals. 2016
(Programa de Pós-Graduação emGaograRa) FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL OA GRANDE
DOURADOS

2.

NUES. Flaviana Gaparotti; SOUZA. N M.. RAMOS,Antonio Dari. SANTOS. D

Parbcipação em banca de Soíange Rodngues da Silva Ciractarlatieaa e desafios do ensine de
geografia na educação escolar indígena: reftezóes a partir de mato groaao do aul. 2017
(Geografia) FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS
3.

RAMOS,Antonio Dari, Levi Marques Pereira; Thiego Leandro Vieira Cavalcanb. SOUZA. N. M.

Participa^ em banca de Alma Castilho Crespa Mobilidade e Temporalidade kaievM: do tekohã i
roterva, do lakoharf ao tek^. 2015

(Programa de Pós-Graduação em História) FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE
DOURADOS

4.

MARIN, J. R., PAZ, C. O., VOIGT, A. F; PERU, F. RAMOS. Antonio Dari

Participação em banca Oe Oaniela Raiier Chedio A eaiagorli da tampo com a trilogia da volta oara o
futuro, 2014

(Hisióna) Universidada Federai da Granda Dourados
5.

OANGELIS. W R., ALKIMIN. Tania Maria; MORI. Angel Humberto Corbere; ALTMANN. MarisCnsUne
Fernandes Sailes; RAMOS,Antonio Oari

Parbcipação em banca de Ivama dos Santos Neves A invenção do índio e as namtlvaa orala Tupi,
2009

(LIngüisbca) Universidade Estadual da Campirtas
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6.

RAMOS. Antonio D*ri. FL.ECK. Elíana Cristina Dackmann: VWCHHOLZ. W: RIETH. Ricardo W.,
RODOLPHO, Adnane Unsa

PaiHeipaçio am danes de Canos José Gnabaler A coflstruçie do imaginirto mrsaionirio rta* Cartas
da Viagem de Antonio Sepp. 2008
(Taolog«) Insiiluto Ecumênico de Pâs-Graduaçfio em Teologia

Exame de qualificação de doutorado
1.

Levi Marques Pereira. RAMOS, Antonio Dari, Thiago Leandro Vieira Cavalcanti. VARGAS. V. L F.
Participaçéo em banca de Lenir Goes Ximenes A reiomdt Terena em Mato Grosso do eul: da
acomodação em rsaarvi a promoção da invitibllidada étnica ao tempo do despertar guaneiro,
2016

(Hiatóna) Universidade Fadaral da Grande Dourados
2.

RAMOS, Antonio Dari; DANGELIS. W. R

Parbcrpa^o em banca de Ivãnia dos Santos Naves A invenção do indio: mito e hiatdrie. 2009
(üngOIslice Aplicada) Universidade Estadual da Cantinas
Curso de aperfeiçoamento/especialização
1.

RAMOS. Antonio Oari

Participação em banca de Tãnia Marta Matzen^echar Fruzo A representatividada da Igrate Católica

Apostólica Romana através da Paróquia Santo Antonio da Vila PIppl, cidade da Santo Ângelo. RS.
2005

(Metodologia do Ensino Em Hisióna e Geografia] Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das
Missóes

2.

RAMOS. Antonio Dari

Parteipaçéo em banca da Maria Cacilia Dall Osto Abreu Eetudando a brincando com a hiaiórti. 2005
(Maiodologia do Ensino £m Histúna a Geografia) Universidade Regional integrada do AHo Uruguai e du
Missóes

3.

RAMOS,Antonio Dari

Participação em banca de Míriam Brum do Nascimento Weber. Jogoa; um racurao Indispansãvei no
ensino de Geografia. 2005

(Metodologia do Ensino Em Hiatóna e Geografia) Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das
Missóes
4.

RAMOS,Antonio Dari

Participação em banca de Janela Flores Sdioffen Trarttformaçóas ni caminhada feminina: a
participação polidca a o voto da mulher no município de Cerro Largo, RS. 2(X)9
(Metodologre do Ensino Em Históna a Geografia) Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai a das
Missóes

Graduação
1.

RAMOS. Antonio Dari, COLMAN, R. S.. SOUZA. N. M

Partiopa^o am banca da Magno Adiala Caminho para dascolonizaçãa da aaeola lakoha gurani póiea partir dat percepçóes das lideranças indígenas. 2017

(Ucenoatura Intercullural indígena)FUNDAÇAO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS
2.

RAMOS,Antonio Dari. COLMAN. R S . SERAGU2A. L.

Partcipação em banca de Tãnia Fátima Aquino Mltã hunha ikoty lhamondy'a: o rttual da menarea no
eonttxto escolar kalowé da aldeia Panamblzlnhoem Dourados. 2017

(Licanoatura Intercullural Indígena)fUNDAÇAO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS
3.

Levi Marques Pereira: ROSSATO. V L : SERAGUZA. L; RAMOS, Antonio Oari

Participação em banca de Dirce Cavalheiro Veron A demarcação do Takoha Taquara na vlaão das
mulheres, 2015

(Educação Escolar Indígena) universidade Federal da Grartde Dourados
4.

SERAGUZA. L.; JOÃO, I.. RAMOS,Antonio Dari

Participação em banca de Raenundo Vogarin. Casamento Interétnlco na Reserva Indigana da
Dourado* -1990 a 2014.2015

(Educação Escolar Indígena) Untvarsidade Federal da Grande Dourados
5,

Levi Marques Pereira: ROSSATO. V L.: RAMOS,Antonio Oari

Participação em banca de Aurélio de Oliveira Educação Indígena na Reearva Indígena Limão Vérde,
na comparação dos ftanderu e dos caciques, 2015

(Educação Escolar Indígena) Universidade Federal da Grande Dourados
6,

RAMOS. Antonio Dari. SERAGUZA. L . CARIAGA. D.

Panieipa^ em banca de Alfredo Martins Qaray. FllosoFia Política na Aldeia Jaguapiré. 2015
(EAicação Escolar indígena) Universidade Federal da Grande Dourados
7,

RAMOS,Antonio Oari; Lévi Marques Pereira. SOUZA. N M

Participa^ em banca de Elias Lopes Hiatória da erva mate 201S
(Licenciatura Intercullural Indígena) FUNOAÇAO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS
8, SOUZA.N M.:SERAGUZA.L. ANDRADE,9 S . RAMOS.Antonio Dari

Participaçio em banca de Fldéncio Vera. Rerãlró Guaasu (1864-1870). 2015
(Educação Escolar Indígena) Univeraidada Federal da Grande Dourados
8,

Levi Marques Pereira. ROSSATO. V. L.. RAMOS. Antonio Oari

Participação em banca de Gerson Martins. O uto de aparMho celular a Eacola Takoha Guarani - peloe
astudanteaindigenaa. 2015

(Educação Escolar indígena) Universidade Federal da Grande Dourados
10,

SERAGUZA. L . CARIAGA. □.. RAMOS. Antonio Dari

Participação am banca de Alécio Soares martins Yary (ctdro) na v^são do Guarani Kaiowã. 2015
(Educação Escolar indígena) Universidade Federal da Grande Dourados
11,

RAMOS, Antonio Daii; BENíTES. E.. Levi Marques Pereira

Participação em banca de Zelia Regma Benitas O Procesio de Aprendizagem da Criança Guarani
Kaiowrá no Contexto Familiar (0)eheko Mbo'a) a Escolar, 2013

(Licenciatura Intarcultural Indígena] FUNDAÇAO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS
12,

RAMOS. Antonio Dari. IWAPP. Cassio. SILVA. André Luis Freitas da

Participado em banca de Zuieine Garay Duaite Aa transformaçóes na ralação da comunidade
Guarani e Kalowé com o ambiente na Rasarva indigana Saasoró-MS. 2012

(Licanciatura intercullural indígena) FUNOAÇAO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS
13,

Levi Marques Pereira. RAMOS. AnMnlo Oari

Parilcipaçio em banca de Laís Boiarali Casar Jovana Indígenas da Rasarva da Dourados: uma nova
eatsgorii gsracional. 2010

FUNDAÇAO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS
14,

Levi Marques Pereira, RAMOS. Anttnio Oari. Rodrigo Lutz Cimas de Aguiar

Participação em banca de Lu6o Cionl Sanabna Zarale. Oe gaúches a os paraguaios na formação
euRurai do do município fronteiriço da Bala VIsia. MS. 2010

(Dãnaas Sociais) FUNOAÇAO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS
15,

RAMOS, Amonio Oari

Participação em banca de VAinassa Backes Nasamento. Conealtoa da raça humanas sua relação com
açóes afirmativas na aociadada atual. 2007

(Ctãnoas Biológicas) Universidade Regional Integrada do Atto Uruguai e das Missóas
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16.

RAMOS. Anlenio Darl

PartopaçAo «m banca be Hèvita Gatsfll Frbes. Intanclonandada a o Patrimdnib, 2007
(KisWrial Universidade Regional Integrada do Alto Urvguai e das MIssSes
17.

RAMOS.AntonioOari

Paitiepaçio em banca de Juciana Marques Tejkowski Mas bah. tchél O Iradieienalisme gaúche no
século XXI. 2007

(História) Universidade Regional Integrada do Alio Uruguai e das MissÓes
18.

RAMOS. Anionio Dari

Participaçéo em banca de Josnel lalachry \Abber. Música de Machel ou de Machista?. 2007
(História) Universidade Regional Integrada do AKo Uruguai e das MissSas
19.

RAMOS. Antonio Dari

Partiopaçéo em banca de Rosângela da Silva da Rocha. O Gineceu rompeu suea paradas. 2007
(Históna) Universidade Regional integrada do AKo Uruguai a das Missões
20.

RAMOS. Antonie OeH

Participa^ em banca de Franciéii Isabel Gabi Os ramaneacentas arquitetónlcoe da reduçio de Sle
Joio Betlata como(ente de ensino a Aprendisagem. 2007
(Históna) Universidade Regional Iniegrada do AKo Uruguai a das Missões
21.

RAMOS. Antonio Dari

Partiopsçio em banca de Alexandre dos Santss A violaçio doe Direitos Humanos durante a ditadura
militar brisileiia: justtrioativaa, contradições eambivalincias(1964-1986), 2006
(Históna) Universidade Regional Integrada do AKo Uruguai e das Missões
22.

RAMOS. Antonio Oari

Psruopaçio em banca de JOVITA SACHET. MARIO MAESTRI • UM HISTORIADOR DOS ESCRAVOS.
2006

(História) Universidade Regional Integrada do AHo Uruguai e das Missões
23.

RAMOS. Antonio Dari

Parücipaçio em banca de CARIS SCHNEtDER. UM NOME...MUITAS VIDAS... INÚMERAS
HISTÓRIAS... 2006

(Históna) Universidade Regional Integrada do AKo Uruguai e das Missões
24.

RAMOS, AnionIo Dari

Partopação em banca de Oeisi mana da Silva Santos A Inearçfo dos Guarani no eentextb
educacional Formal de Sio Miguel dsa Misaõce notéculo XX e XXI, 2005
(Históna) Universidade Regional integrada do AKo Uruguai e das Missões
26.

RAMOS.Antonie Dari

Participaçio em banca de Aloone Mmetio Arte mlasioneira como luporte didático: da pereuasio i
conquista da almas nas Reduções dos Guaranis na Província JasuHlea do Paraguai de 1609-1766.
2005

(Histona) Universidade Regional Integrada do AKo Uruguai a das Missões
26.

RAMOS. Antonio Dari

Participação em bares de Lurdes Claudete Weblar Comunidade cetõlica Sio Joio Batista: origens,
formação e elementos indentitirios, 2005

(Hlsiõna) Universidade Regional Integrada do AKo Uruguai e das Missões
27.

RAMOS,Antonio Dari

Partiopação em banca de Emerson Antonio Vecchieiti. Ocupação e abandono do Uruguai no I Ciclo
Miaaionelro: Os Jesuítas entre as políticas territoriais Ibéricas. 2005
(HIsttna) Universidade Regional Integrada do AKo Uruguai e das Missões
28.

RAMOS,Antonie Oari

Partiopaçéo em banca de Saieie Scuro Gobailo Reflexos da niotofle posttiista e do castiMsfite no

proceaao eleitoral do município de Santo Angelo/RS, durante a Repútriica Velha, 2005
(Históna) Universidade Regional Integrada do AKo Uruguai e das Missõss
29.

RAMOS. Antonio Dari

Pslropação em banca de Janaina \^iia dos Santos Santuário do Caarò: Romeiros e sua fé hoja.
2005

(Hislórui) Universidade Regional Integrada do AKo Uruguai e das Missões
30.

RAMOS. Antonio Dari, BOFF, Claudete: FINOKIET. Bedaii Aparecida

Participaçéo em banca de Aline Brandão Delia Flora A Música como rscurao metodolõgleo no ensino
de História. 2004

(Históna) Universidade Regional Integrada do Alio Uruguai e das Missões
31.

RAMOS,Antonio Oerl. DAMIANI. N. L ; JOHANN. M L 8

Pertcipação em banca de Aline Múlier Pereira. Hieiórla daa Mlasõtt sm sala de aula. 2004
(Históna) Universidade Regional Integrada do AKo Uruguai e das Missões
32.

RAMOS.AnionIo Dari: FINOKIET. Bedsii Apareoda. SOFF.CIaudels

Participação em tianca de Ana Paula Sacx Ferreira inventário do Patrimônio arquitetônico da São
Lula Gonxaga como subsidio para o resgata da hisUria oral. 2004
(Históna) Universidade Regional integrada do Alto Uruguai e das Missões
33.

RAMOS. Antonio Dari: QUADROS, Ezeula Uma de. BOFF. Claudete

Participação em banca da Leandro Ferreira Duarte. Memória e represantalividada de histõrie do 81o
Luiz Gonzaga. 2004

(História) Universidade Regional Integrada do AKo Uruguai e das Missões
34.

RAMOS,Antonio Dari. QUADROS. Ezeula Lima de. FINOKIET. Badail Aparecida

Participação em banca de Josiane Lulsa Turcato. Os recursos metodológicos no ensino de Hiatõria: e

constru^o da propostas de ensino. 2004
(História) Universidade Regional Integrada do AKo Uruguai e das Missões
36.

RAMOS.Anionio Dari. QUADROS. Ezeula Lima de: FINOKIET. Badati Aparecida

Partiapação em banca de Charlei Knebel Wllers Rondlnhe. Santa Lúcia. CAibaté-a caminhada da
um município, 2004

(Históna) Universidade Regional Integrada do AHo Uruguai e das Missões
36.

RAMOS. Antonio Derí. QUADROS. Ezeula Uma da, BOFF. Claudete

Participação em banca da Silvia Regina Padilha Tio Bilia •Rapratenlatividade t influência na múalea
ragional miesionolra. 2004

(Históna) Universidade Regional integrada do Alto Uruguai e das Missóes
Exams de qualificação de mestrado
1.

RAMOS. Antonio Dari, Levi Marques Pereira. COLMAN, R.

MAURO. V. F.

Participação em banca de Mariene Gomas Leite A eeeoia Mbo'ero Arsndul da terra Indígena Jararé,
no município de Juti. MS; uma etnografia da tela de relaçõee estabelecidas entre sistema de
ensino, comunidade indígena e poderes públicos.. 2017

(Programa de Pós-Graduação em Antropologia) FJNOAÇAO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE
DOURADOS

2.

JONKSON. G. A., Thiago Leandro Vieira Cavalcanti: RAMOS. Antonio Dari

Participação em banca de David Júnior de Souza Silva. O Movimanto Indígena da Mato Groaso do Sul
(2000-2015). 2015

(Sociologia) Universidade Federal da Grande Ooundos
3.

RAMOS. Antonio Dari. Levn Merques Pereira. SOUZA. N M

Participação sm banca de Cr/severim Dias Pinheiro Santos A Assistência Social prestada pata Missão

Evsn^iica Caluã: análise a partir da história de vida dos velhos Guarani e Kaíowã da terra
Indigena de Dourados. 2014
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(História) Uriivsrsidaóe Federal da Grande Daurados
RAMOS,Amonio Dari. Levi Marques Pereira. SOUZA. N M

Parlicipaçáo em Mnca de Reginaldo Candado Análise do processo de rscspçlo da conatitulnM
escolar pelas escolas das áreas Indígenas do Município da 0ouradoa(2001 s 2003), 2014
(HísIOna) Universidade Federal da Grande Dourados
RAMOS,Anionio Dari, LANGER. Pratasio Paulo. LANDA.Sealnz dOS Santos

Psrticipaçáo em banca de Daniel Bruneto Cari. A Ccmpantiia de Jesus na eontamporaneidade sob a
ótica da mobilidade institucional da Ordem, 2012

(Programa de Pós-Graduaçio em História) FUNDAÇAO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE
DOURADOS

FERRAZ. Cláudio eenrto Oliveira . NUES. Flaviena Gaparolti; RAMOS,Antonio Dari

Participaçáo em banca de Anedmaler Maios Fernandes O lugar e o som:estudo geográfico da
música guarani, 2011

(Pmgrama de Pós-Graduaçio sm GeograRi) FUNOAÇAO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE
DOURADOS

Participação em banca de comIssOes Julgadoras
Concurso público
1.

Arsa Enaino de HiaMría. 2011

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS
2.

Furtdamsntos da Educaçlo; Educaçlo Eacolar Indigana. 2011

FUNDAÇAO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS
3.

Proessao Seletivo Simplificado .Proftasorinsitanti. 2000
FUNOAÇAO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS

4. Processo Simplincado para Contratação da Profeasor Substituto, 2008
FUNOAÇAO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS
5.

Ssisçae da Docentes da UEMS, 2008
Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul

6.

Processo Seletivo de Docentes, 2004

Universidade Regional Integrada do Alto Unjgusl e das Missóes
7.

Processo Seletivo de Docentes, 2004

Universidade Regional Integrada de Alto Uruguai e das MIssóes
Outra
1.

Banca PSLIN 2012,2012

FUNOAÇAO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS
2.

Banca Examinadora do PSUN 2010. 2010

PUNOAÇAO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS

3. XI SEMINÁRIO INSTITUCIONAL DE iNICIAÇ&O CIENTÍFICA III SEMINÁRIO DE EXTENSÃO E IX
SEMINÁRIO DE INTEGRAÇÃO ED PESQUISA E PÓS^GRADUAÇAO,200S
Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missóss
4.

Avaliador Ad itoc doa projaios da Iniclaçlo Cientifica. 2003
Univaraidade Regional Inlegrada do Alto Uruguai a das M«sóas

Totais de produção
Produçáo bibliográfica
12

Anigos coiTptetos publiesdos em periódico
Livros publiesdos

1

Livros publicados

7

Cepituios de livros puHícados

11

Livros orgsníudos ou ediçóes

2
1

Livros organizado» ou ediçdes

10

Trabalhos publicados em anais da eventos

Apresenieçóes de trabalhes(Comuntcaçáo)

2

Apraseniações de trabalhos (Confaráncis ou palestra)

1

Apresentações de trabalhos (Outra)

1

Apresantaçóes (Revistas ou periódicos)

2

Apresentações(Uvro)

1

Produção técnica
1

Curso de curta duraçSo ministrada (especializaçio}
Curso de curta duraçio mlmelredo (outro)

1

Editoraçáo OwrlòtSco)

4

Orientações

Onentaçáo concluída (dtsserteçéo de mestredo - orientador principal)

9

Onenteçlo concluída (tesa de doutorado - orientador prlnopel)

1
&

Ortentaçáo concluída [monografia da condusác de curso de eparfeiçosmento/especlallzaçlo)

32

Orientaçóo condulda (trabalho de conclusão de curso de gradueçío)

3

Onenteçie conduida (trabatio de conclusÁo de curso de graduaçio - orientador prinopel)

e

Ortentaçio concluiúe (inieiaçéo dentirica)

14

Onenlaçio condulda (oriameçáo da outra natureza)
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1

Orwiiação em andamento (dissertação de mestrado • orientador principal)

Eventos
14

PartKipaçãas em eventos(congresso)

Paniopaçãss em eventos(seminário)

19

Participações em eventos(simpOtie]

6
4

Partcipiçães em eventos (ofictna)

9

Parbctpaçôes em eventos (encontra)
Paraapaçães em eventos (outra)

7

Organização de evento (congresso)

3
2

Organização de evento (outra)

13

Participação em Itanca de trabalhos de eonelusie (mestrado)

9

Participação em banca de trabalhos de conclusão (doutorado]

Participação em banca da trabalhos de conclusão(exame da quaíficação da doutorado)

2

Participação em banca de trabalhos de conclusão (curso de aperleIçoamBnto/espeãalizsção)

4
38

Participação em tianca de trabalhos de conclusão (graduação)
PartieqMção em banca da comissões Julgadoras(concurso público)

7

Participação em banca de cormssões Julgadores (outra)

4

Demais trabalhos relevantes
9

Demais trabalhos reievanles

Outras informações relevantes
1 Cooft«n«u. conjunUnmnte com LoMndro Anlonio Ttdesehi, e projeto Diálogos Inierouituroís na
Educação Indusiva, parcena da URl-UNESCO/Críança Esperança Trabalhou dirmaroenie nas

eornurbdades indígenas do RS {Kain^ng a Mbyá). no seior de educaçio Aiualrnente trabalha na
formação docente dos Mandava a Kaiowã e dos povos do campo do MS.
Página gerada paio sistema Currículo Lattas em 22/0312019 às 16:21:22.
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Ék

Ministério da Educação
Esplanada dos Ministérios Bloco L, Edifício Sede - 3º Andar - Bairro Zona CívicoAdministrativa, Brasília/DF, CEP 70047-900
Telefone: 2022-8107 - http://www.mec.gov.br
OFÍCIO Nº 999/2019/CGLNES/GAB/SESU/SESU-MEC
Brasília, 09 de abril de 2019.

À Senhora
Liane Maria Calarge
Reitora
Universidade Federal da Grande Dourados - UFGD
Unidade I - Rua João Rosa Góes, 1761 - Caixa Postal 322 - Vila Tonani II
CEP: 79.825-070 - Dourados/MS
Assunto: Lista tríplice para escolha de Reitor.
Magnífica Reitora,
1.
Em atenção ao Ofício nº 122/2019-REITORiA/UFGD, por meio do
qual a Universidade Federal da Grande Dourados remete lista tríplice para
escolha de Reitor da instituição, informa-se o que segue.
2.
Nos termos do do caput e do inciso I do art. 16 da Lei nº
5.540/1968, com redação dada pela Lei nº 9.192/1995, a elaboração da lista
tríplice encontra-se inserida na competência exclusiva do Colegiado Máximo
da universidade ou de Colégio Eleitoral que o englobe. Independentemente
da realização da consulta à comunidade universitária e até mesmo do seu
resultado, a consulta prévia não poderá vincula juridicamente o Colegiado
para elaboração da lista.
3.
Em análise da documentação remetida a esta Secretaria de
Educação Superior, observou-se que o arts. 28 e 29 do Estatuto da UFGD
não estão de acordo com a prescrição legal, ao deﬁnir que a lista tríplice
abarcará os nomes indicados pelo Colégio Eleitoral da UFGD, de modo a
homologar a consulta à comunidade previamente realizada.
4.
De outra parte, observa-se que o art. 33 do Anexo à Resolução
001, de 07 de dezembro de 2019, que rege a consulta à comunidade da
UFGD, vai de encontro ao art. 1º, § 3º, do Decreto nº 1.916/1996 no que
estabelece peso paritário aos votos do corpo discente, docente e técnicoadministrativo.
5.
Nesse contexto, restitui-se o expediente para providências com
vistas ao ajuste dos atos normativos em comento, bem como a realização
de processo eleitoral em conformidade com a legislação pertinente.
Ofício 999 (1505508)
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de processo eleitoral em conformidade com a legislação pertinente.
6.
A Secretaria de Educação Superior permanece à disposição
para prestar eventuais esclarecimentos adicionais.
Atenciosamente,
MAURO LUIZ RABELO
Secretário de Educação Superior
Documento assinado eletronicamente por Mauro Luiz Rabelo, Secretário de
Educação Superior, em 10/04/2019, às 14:10, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do Ministério da
Educação.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mec.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 1505508 e o código CRC 003475C3.

Referência: Caso responda a este Ofício, indicar expressamente o Processo nº
23000.009995/2019-98

Ofício 999 (1505508)
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SEI nº 1505508

E-mail - 1507963
Data de Envio:
10/04/2019 16:07:47
De:
MEC/Institucional <cglnessesu@mec.gov.br>
Para:
reitoria@ufgd.edu.br
Assunto:
Lista tríplice para escolha de Reitor.
Mensagem:
Boa tarde prezados,

Segue manifestação da Secretaria de Educação Superior.

Atenciosamente,
Equipe SESu
Anexos:
Oficio_1505508.html

E-mail SESU/GAB/CGLNES 1507963
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Ministério da Educação
Esplanada dos Ministérios Bloco L, Edifício Sede - 3º Andar - Bairro Zona CívicoAdministrativa, Brasília/DF, CEP 70047-900
Telefone: 2022-8107 - http://www.mec.gov.br
OFÍCIO Nº 1296/2019/CGLNES/GAB/SESU/SESU-MEC
Brasília, 08 de maio de 2019.
Ao Senhor
Consultor Jurídico
Consultoria Jurídica junto ao Ministério da Educação – Conjur
Esplanada dos Ministérios, bloco "L" 7º andar – sala 711
Brasília – DF
Assunto: Lista tríplice – UFGD.

Senhor Advogado da União,

1.
A
Universidade
Federal da
Grande
Dourados
–
UFGD encaminhou, por meio do Ofício nº 122/2019-REITORIA/UFGD, a
documentação referente ao processo de elaboração da lista tríplice dos
candidatos ao cargo de Reitor daquela instituição para o quadriênio
2018/2022.
2.
Na presente data, a Secretaria de Educação Superior recebeu
correspondência eletrônica oriunda da 1ª Vara Federal de Dourados/MS
(Doc. 1546054) que encaminha decisão judicial (Doc. 1545253) exarada no
bojo da Ação Civil Pública nº 5000709-97.2019.4.03.6002 ajuizada pelo
Ministério Público Federal em face da união e outros, objetivando a
concessão de liminar para: (i) suspender a lista tríplice encaminhada pela
Universidade Federal da Grande Dourados - UFGD ao Ministério da
Educação; (ii) que a União se abstenha de considerar os nomes constantes
no respectivo instrumento para ocupar os cargos de reitor e vice-reitor da
universidade; (iii) o início de novo processo eleitoral imediatamente; e (iv)
que se declare que os professores participantes do escrutínio não
concorram ao pleito em substituição.
3.
O MM. Juízo da 1ª Vara Federal de Dourados determinou,
liminarmente, a suspensão da lista tríplice encaminhada pela UFGD e o início
imediato de novo processo de escolha do Reitor da instituição.
4.
Em razão das competências dessa Consultoria Jurídica, remetese o expediente para apreciação e juntada de parecer de força executória
relativo à determinação em comento.
5.
No que tange ao processo de composição da lista tríplice
elaborada pela UFGD, vale ressaltar que após análise preliminar da
Ofício 1296 (1540380)
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Secretaria de Educação Superior acerca da documentação remetida, foram
observadas desconformidades no procedimento de composição da lista no
que diz respeito à atribuição de peso de 70% aos votos dos docente para a
consulta à comunidade acadêmica, bem como possível prejuízo à
competência exclusiva do colegiado máximo da universidade na elaboração
da lista.
6.
Tais problemas foram detectados nos arts. 28 e 29 do Estatuto
da UFGD, os quais deﬁnem que a lista tríplice abarcará os nomes
indicados pelo Colégio Eleitoral da UFGD, de modo a homologar a consulta à
comunidade previamente realizada, assim como no art. 33 do Anexo à
Resolução 001, de 07 de dezembro de 2019, que rege a consulta à
comunidade da UFGD, que estabelece peso paritário aos votos do corpo
discente, docente e técnico-administrativo.
7.
A UFGD foi instada a regularizar o processo eleitoral por meio
do Ofício nº 999/2019/CGLNES/GAB/SESU/SESU-MEC. Em resposta, a
universidade encaminhou o Ofício nº 162/2019-REITORIA/UFGD, pelo qual
alega, em suma, que a instituição seguiu rito de composição da lista
tríplice desvinculado do preceituado pelas normas supramencionadas, de
modo a assegurar a autonomia de inscrição dos candidatos e a
desvinculação do Colégio Eleitoral aos resultados da consulta prévia junto à
comunidade. À guisa de comprovação do alegado, remeteu link com vídeo
da reunião do Colégio Eleitoral, na íntegra.
8.
Conforme a atual orientação desta Secretaria de Educação
Superior - SESu, entende-se que a consulta à comunidade deve respeitar a
normativa, de forma que a qualiﬁcação como "consulta informal" não
encontra previsão legal, nos termos da Nota Técnica
nº
400/2018/CGLNES/GAB/SESU/SESU (1353899). Esse posicionamento é do
conhecimento da universidade, conforme documentação remetida pela
UFGD.
9.
Cabe pontuar, ainda, que o sítio da UFGD na internet informa
que os candidatos ao cargo de Reitor na consulta prévia se
comprometeram a não se inscreverem para compor a lista tríplice caso não
alcançassem
a
primeira
colocação
no
escrutínio
informal
(https://portal.ufgd.edu.br/noticias/ufgd-oferece-explicacoes-sobre-aconsulta-previa-e-eleicao-para-lista-triplice-1). In verbis:
Por que a lista tríplice não tem o nome de quem concorreu na
Consulta Prévia?
Durante o processo de Consulta Prévia, todos os professores doutores que se
candidataram ao cargo assinaram espontaneamente um documento elaborado
pelo Sindicato dos Técnicos Administrativos (SINTEF), Associação dos Docentes
(ADUF) e Diretório Central dos Estudantes (DCE), os três segmentos que compõe
a Universidade. Neste documento, os candidatos se comprometeram a NÃO
compor a lista tríplice caso não fossem eleitos em 1º lugar. No entanto, se algum
dos candidatos, ou qualquer outro professor(a) doutor(a) tivesse interesse em
participar da lista, mesmo não tendo participado da Consulta Prévia, poderia ter
feito isso inscrevendo-se na ocasião da eleição do Colégio Eleitoral.

10.
Considerando o quadro apresentado, entende-se pertinente
encaminhar o expediente a essa douta Consultoria Jurídica, a ﬁm de que
p o s s a analisar o processo integralmente e, após juntada do
parecer de força executória, esclareça quais providências devem
ser adotadas no âmbito da SESu.
Ofício 1296 (1540380)
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11.
A Secretaria de Educação Superior permanece à disposição
para prestar eventuais esclarecimentos adicionais.
Atenciosamente,

ARNALDO LIMA
Secretário de Educação Superior
Documento assinado eletronicamente por Arnaldo Barbosa De Lima Junior,
Secretário(a), em 10/05/2019, às 10:04, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do Ministério da Educação.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mec.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 1540380 e o código CRC 9D1D268F.

Referência: Caso responda a este Ofício, indicar expressamente o Processo nº
23000.009995/2019-98

Ofício 1296 (1540380)
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SEI nº 1540380

Priscila Franco Ávalos Lopes Planelis
De:
Enviado em:
Para:
Assunto:
Anexos:

Gabsesu
quinta-feira, 9 de maio de 2019 13:59
Priscila Franco Ávalos Lopes Planelis
ENC: Ofício 17049510 ref. autos n. 5000709-97.2019.403.6002
Decisão.pdf

Prioridade:

Alta

Prezada Priscila,
Por solicitação da Chefe de Gabinete da Secretaria de Educação Superior, Ana Carla M. Tiago
Corrêa, encaminho este e-mail para conhecimento e providências pertinentes.
Cordialmente,
Gabriela B. de Araújo
Secretária Executiva do Gabinete SESU
Esplanada dos Ministérios
Bloco L - Ed: Sede, 3° Andar - sala 300
CEP: 70.047-900 Brasília/DF
(61)2022-8012/8118/8107/8108

De: DOURAD - SECRETARIA 1ª VARA - SE01 [mailto:DOURAD-SE01-VARA01@trf3.jus.br]
Enviada em: quinta-feira, 9 de maio de 2019 13:58
Para: Gabsesu <Gabsesu@mec.gov.br>
Assunto: Ofício 17049510 ref. autos n. 5000709-97.2019.403.6002
Prioridade: Alta
Olá,
Segue anexo o Ofício 17049510 ref. autos n. 5000709-97.2019.403.6002.
Se quiserem acessar o processo inteiro apenas clicar neste link:

http://web.trf3.jus.br/anexos/download/N453502763
Favor acusar recebimento.
Att.,
Ana Paula Brito de Jesus – RF 7416
1ª Vara Federal de Dourados/MS
Rua Ponta Porã, 1875, Jardim América, Dourados-MS
dourad-se01-vara01@trf3.jus.br
(67) 3422-9804

1

E-mail Juízo (1546054)
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Inicial segue anexa.
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PRM-DOURADOS-MANIFESTAÇÃO-

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE DOURADOS-MS
Rua José Correa de Almeida, 2220, Jardim Clímax – CEP: 79.820-155 – Dourados-MS – Fone: (67) 3411-1700 – www.mpf.mp.br/ms

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ(ÍZA) FEDERAL DA ª VARA DA 2ª SUBSEÇÃO
JUDICIÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL (DOURADOS-MS),

Referência Procedimento Administrativo n. 1.21.001.000025/2018-36

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por seu procurador da República
signatário, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, com fundamento no art. 127,
caput, 129, inciso III da Constituição Federal, bem como nos artigos 5º, inciso I, art. 6º, VII,
“a” “b” e “d”, da Lei Complementar 75/93, bem como nos dispositivos pertinentes da Lei
7.347/85 propõe a presente
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA
em face de:
UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS, pessoa jurídica
de direito público, representada processualmente por sua reitora;
UNIÃO, pessoa jurídica de direito público, representada pela Procuradoria
da União em Mato Grosso do Sul (PU-MS);
ETIENNE BIASOTTO, CPF n. 889.768.231-68, professor da UFGD.
Endereço para citação: AVENIDA JULIO MARQUES DE ALMEIDA 45
APTO 4 BLOCO 2 PARQUE ALVORADA 79823430 MS DOURADOS;
CLÁUDIA GONÇALVES DE LIMA, CPF n. 17206288820. Endereço para
citação: Universidade Federal da Grande Dourados, Reitoria, Faculdade
de Ciências da Saúde. Rodovia Dourados - Itahum, km 12 Cidade
Universitária 79804970 - Dourados, MS - Brasil - Caixa-postal: 15020010;
LIANE MARIA CALERGE, CPF n. 20281897115. Endereço para citação:
reitoria da UFGD ou RUA PONTA PORA 3 200 VILA PLANALTO 79826080
MS DOURADOS
CAIO LUIS CHIARIELLO, CPF n. 27029569806. Endereço para citação:
RUA JOAO FAGUNDES DE MENEZES 4125 JD EUROPA 79826530 MS
DOURADOS;
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JOELSON GONCALVES PEREIRA, CPF n. 49711148153. Endereço para
citação: RUA JOSE LUIS DA SILVA 890 AGUA BOA 79812190 MS
DOURADOS; e
NELSON LUIS DE CAMPOS DOMINGUES, CPF n. 29348220870.
Endereço para citação: RUA FRANCA 693 ALTO DAS PAINEIRAS
79826420 MS DOURADOS.
1- DOS FATOS E FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE LEVAM A NULIDADE DA ELEIÇÃO
PARA REITOR DA UFGD
“Nenhuma decisão é democrática quando tomada à revelia da Lei,
votada e aprovada pelos representantes do povo”.
Eis o fundamento maior da presente ação civil pública manejada
pelo MPF enquanto guardião da ordem jurídica e do regime
democrático em todas as instâncias.
01. No dia 07 de dezembro de 2018 a Universidade Federal da Grande
Dourados (UFGD) aprovou a resolução n. 001/2018 que dispõe sobre o regimento do
procedimento de Consulta Prévia para a escolha do Reitor e Vice-Reitor (documento anexo)
para a gestão seguinte (gestão 2019/2023).
02. O procedimento de escolha do reitor e vice-reitor, na Universidade, foi
bipartido, havendo uma primeira fase não vinculante no qual foi ouvida toda comunidade
acadêmica, e uma segunda etapa de votação pelo Colégio Eleitoral da Universidade. Vejase como se deu o procedimento (esclarecimentos feitos pela UFGD em Nota Pública
disponível aqui https://portal.ufgd.edu.br/noticias/ufgd-oferece-explicacoes-sobre-a-consultaprevia-e-eleicao-para-lista-triplice-1 ):
Como é feita a Consulta Prévia e para que ela serve?
A Consulta Prévia é elaborada pela Comissão de Consulta Prévia (CCP), criada
e aprovada na assembleia do Colégio Eleitoral. A Consulta, como o próprio nome já diz, não
é uma eleição. Trata-se de um procedimento consultivo, que tem o nobre objetivo de dar a
oportunidade para cada um dos membros da comunidade acadêmica expressar sua opinião
e participar da escolha da futura gestão. Para a comunidade da UFGD, a Consulta Prévia é
uma conquista da democracia e tem fundamental importância, no envolvimento e
participação de todos estudantes, técnicos-administrativos e docentes. No entanto, é sabido
que a eleição dos nomes que vão compor a lista tríplice acontece, de fato, no Colégio
Eleitoral.
Como é composta a lista tríplice?
O Colégio Eleitoral é o único órgão que pode, legalmente, proceder a eleição
dos candidatos que irão compor a lista tríplice. No dia 21 de março de 2019, o Colégio
Eleitoral da UFGD realizou votação, que foi transmitida ao vivo pelo canal oficial da
universidade
via
Facebook,
e
que
pode
ser
acessado
pelo
link:
https://www.facebook.com/ufgdoficial/videos/2518228808404140/. Na ocasião da votação
do Colégio Eleitoral, qualquer docente que faz parte do quadro da UFGD, que tenha
doutorado e que está efetivamente dando aulas, pode colocar seu nome à disposição para
concorrer na votação.
Quem participa do Colégio Eleitoral?
O Colégio eleitoral é composto pelos membros do Conselho Universitário
(COUNI) e o Conselho de Ensino, Pesquisa, Extensão e Cultura (CEPEC). Participam
desses conselhos representantes dos docentes, dos estudantes, dos técnicosadministrativos e também membros da sociedade civil. A reitora, vice-reitor e pró-reitores
têm cadeira cativa no COUNI e CEPEC e os diretores de faculdade no COUNI, portanto,
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automaticamente, também fazem parte do Colégio Eleitoral. Mas, a maioria dos membros
de todos os conselhos É ELEITO ou INDICADO pela sua categoria. Ou seja, o Colégio
Eleitoral é composto por um grupo bastante diverso de pessoas sendo estudantes,
professores e técnicos de todas as faculdades. É importante lembrar que em todos os
conselhos sempre é respeitada a proporção de 70% de membros representando os
docentes, de acordo com a legislação vigente.
03. Candidataram-se ao cargo de reitor perante a comunidade acadêmica três
chapas, são elas: Chapa 01, formada pelo Professor Etienne e a Professora Cláudia; Chapa
02 formada pelo Professor Joelson e pelo Professor Nelson e chapa 03 formada pela
Professora
Liane
e
Professor
Caio
(informação
disponível
em
https://portal.ufgd.edu.br/noticias/chapa-1---unidade-ufgd-e-a-vencedora-da-consulta-previapara-reitoria ). Eis a tabela de apuração:

04. Ocorre que, como dito, a consulta Universitária não é vinculante e nem
obrigatória, como estavam previamente cientes todos os candidatos. A Universidade chegou
a receber, inclusive, orientação do MEC nesse sentido (Nota Técnica n. 400/2018 em
anexo).
05. Diz a nota técnica na parte de interesse a esse feito o seguinte:

06. A UFGD optou por realizar consulta a comunidade acadêmica e, em seguida,
realizar a eleição pelo Colégio Eleitoral. São dois atos diferentes, mas que se inserem no
contexto de um procedimento complexo que termina somente quando o presidente da
República escolhe um dos eleitos integrantes da lista.
07. Ocorre que, antes mesmo da consulta prévia, os três candidatos (chapas)
entre si acordados decidiram fraudar o procedimento legal de escolha do cargo de reitor.
Explico.
Conforme nota divulgada pela UFGD, “durante o processo de Consulta Prévia,
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todos os professores doutores que se candidataram ao cargo assinaram
espontaneamente um documento elaborado pelo Sindicato dos Técnicos
Administrativos (SINTEF), Associação dos Docentes (ADUF) e Diretório Central dos
Estudantes (DCE), os três segmentos que compõe a Universidade. Neste documento,
os candidatos se comprometeram a NÃO compor a lista tríplice caso não fossem
eleitos em 1º lugar. No entanto, se algum dos candidatos, ou qualquer outro professor(a)
doutor(a) tivesse interesse em participar da lista, mesmo não tendo participado da Consulta
Prévia, poderia ter feito isso inscrevendo-se na ocasião da eleição do Colégio Eleitoral”.
Informação disponível em https://portal.ufgd.edu.br/noticias/ufgd-oferece-explicacoes-sobrea-consulta-previa-e-eleicao-para-lista-triplice-1
08. Ou seja, os professores doutores candidatos ao cargo acordaram entre si
que somente o candidato mais votado pela comunidade universitária na consulta prévia não
vinculante e facultativa concorreria ao cargo na eleição oficial a ser feita pelo Colégio
Eleitoral. Assim, acordaram entre si forma de fraudar a lei 5.540/1968, que diz:
Art. 16. A nomeação de Reitores e Vice-Reitores de universidades, e de
Diretores e Vice-Diretores de unidades universitárias e de
estabelecimentos isolados de ensino superior obedecerá ao seguinte:
(Redação dada pela Lei nº 9.192, de 1995)
I - o Reitor e o Vice-Reitor de universidade federal serão nomeados pelo
Presidente da República e escolhidos entre professores dos dois níveis
mais elevados da carreira ou que possuam título de doutor, cujos nomes
figurem em listas tríplices organizadas pelo respectivo colegiado máximo,
ou outro colegiado que o englobe, instituído especificamente para este fim,
sendo a votação uninominal; (Redação dada pela Lei nº 9.192, de 1995)
II - os colegiados a que se refere o inciso anterior, constituídos de
representantes dos diversos segmentos da comunidade universitária e da
sociedade, observarão o mínimo de setenta por cento de membros do
corpo docente no total de sua composição; (Redação dada pela Lei nº
9.192, de 1995)
III - em caso de consulta prévia à comunidade universitária, nos termos
estabelecidos pelo colegiado máximo da instituição, prevalecerão a
votação uninominal e o peso de setenta por cento para a manifestação do
pessoal docente em relação à das demais categorias; (Redação dada pela
Lei nº 9.192, de 1995)
09. Trocando em miúdos os candidatos tornaram vinculante ao presidente da
república a escolha da comunidade universitária, e não a escolha do Colégio Eleitoral,
conforme expressamente determina a lei 5.540/1968.
10. Para concluir a fraude, no dia 21 de março de 2019 o Colégio Eleitoral se
reuniu e os candidatos derrotados na consulta à comunidade universitária não se
inscreveram, fazendo constar como candidato apenas o nome do professor Etienne e da
professora Claudia, além de mais 02 professores alinhados politicamente aos professores
acima mencionados, que, na realidade, não tinham interesse em ocupar o cargo.
Ou seja, os candidatos da Chapa 02 formada pelo Professor Joelson e pelo
Professor Nelson e chapa 03 formada pela Professora Liane e Professor Caio, que
efetivamente concorreram ao cargo com interesse em seu exercício cumpriram acordo e
não apresentaram sua candidatura ao Colégio Eleitoral.
Por sua vez, se inscreveram no dia da votação do Colégio Eleitoral os seguintes
candidatos que obtiveram a seguinte votação: Reitor Etienne Biasotto (51 votos); Reitor
Jones Dari Goettert (8 votos); Reitor Antonio Dari Ramos (3 votos); Vice-reitora Claudia
Lima (51 votos); Vice-reitor Eduardo Manfredini (6 votos); Vice-reitor Alfa Omar Diallo (5
votos); Branco (1 voto) e Ausentes (2 eleitores).
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Pela expressiva margem de diferença, e conforme confidenciado a esse
procurador em reunião realizada na sede da UFGD na data de 02/05/2019, os quatro
candidatos Jones Dari Goettert (8 votos), Antonio Dari Ramos (3 votos), Eduardo Manfredini
(6 votos)e Alfa Omar Diallo (5 votos) concorreram apenas formalmente ao cargo, pois não
fizeram campanha e nem tinha interesse nos cargos, sendo todos alinhados ao candidato
vencedor, professor Etienne Biasotto.
Nenhum desses candidatos, por exemplo, participou de debate ou fez
campanha, o que ratifica que são, de fato, pessoas que integraram a lista apenas para lhe
dar ares de legalidade.
A eleição pode ser assistida aqui: https://www.youtube.com/watch?
v=HHdn7JDT9Fc
11. A consequência prática da fraude praticada é a submissão de nome único ao
presidente da república, nome esse que não representa a vontade da comunidade
universitária em sua inteireza, já que o segundo e terceiro colocados segundo a vontade
universitária estavam previamente acordados em não submeterem seu nome para possível
escolha.
12. Assim, os candidatos efetivos ao cargo fraudaram a eleição do Colégio
Eleitoral ao assumirem o compromisso formal entre si de somente o candidato mais votado
perante a comunidade universitária colocar o nome a disposição do Colégio Eleitoral.
13. O acordo prévio entre os candidatos é manifestamente ilegal, pois frustra a
finalidade da instituição da lista tríplice que é fornecer 03 nomes de igual representatividade
ao presidente da república para que um seja escolhido, independentemente de ser o mais
votado ou não na votação local. Qualquer nome da lista tríplice pode ser escolhido e sua
finalidade é que todas as ideologias e divisões acadêmicas estejam representadas a fim de
que um seja escolhido, qualquer deles.
14. Ao acordarem previamente entre si, os candidatos Professor Etienne e a
Professora Cláudia; o Professor Joelson e pelo Professor Nelson, Professora Liane e
Professor Caio frustraram a legalidade da eleição, tornando a lista tríplice apenas
formalmente tríplice (verdadeira lista uninominal), já que apenas um dos três interessados
ao cargo participou efetivamente das demais fases da eleição.
15. O que se verifica é que os seis candidatos efetivos ao cargo (de reitor e vicereitor), mediante prévio acordo, firmaram pactuação entre si para frustrar a validade de lei
imperativa, burlando-a. O ajuste prévio entre os interessados é nulo, pois foi feito prévia e
deliberadamente para se furtarem ao cumprimento da lei 5.540/1968, sendo absolutamente
nulo qualquer negócio que tenha essa finalidade (art. 166, VI do Código Civil).
16. Por sua vez, a eleição feita perante o Colégio Eleitoral foi um simulacro, já
que dela participaram apenas o professor Etienne e a professora Cláudia (chapa 01) e mais
04 outros candidatos alinhados aos dois primeiros e que, aparentemente, não tinham e não
têm interesse em ocupar o cargo participando da lista apenas formalmente para que essa
possua três nomes e esteja formalmente em ordem embora não expresse a vontade da
comunidade acadêmica e a vontade real do Colégio Eleitoral.
17. Portanto, o resultado da eleição na UFGD não expressa a vontade real do
Colégio Eleitoral, pois os verdadeiros candidatos não concorreram efetivamente ao cargo,
renunciando a isso previamente e antes mesmo da consulta facultativa e não vinculante do
corpo universitário.
18. Assim agindo, os responsáveis pela fraude não só retiram do Presidente da
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República o direito de indicar qualquer dos integrantes da lista tríplice, como também
desqualificam a própria consulta prévia, já que parte significativa da comunidade acadêmica
não teve seu candidato efetivamente concorrendo ao cargo, bem como não poderão ter o
candidato de sua preferência escolhido legitimamente pelo Presidente da República.
19.Importante dizer que o espírito da Lei nº 9.192, de 1995 (que alterou a lei
5.540/1968) é o seguinte, conforme deliberação parlamentar: A imposição do princípio
acadêmico na escolha de dirigentes universitários está prevista no projeto de lei originário
do Poder Executivo, através de quatro medidas: 1. Os dirigentes universitários deverão ser
escolhidos entre os professores mais qualificados. 2. Os professores deverão compor a
maior força nos colegiados encarregados da escolha dos dirigentes acadêmicos. 3. Em
caso de eleição direta dos dirigentes, os professores serão também o maior peso eleitoral.
4. Os reitores e vice-reitores voltam a ser nomeados pelo Presidente da República, a partir
de listas tríplices.
Aliás, lendo o processo de votação da referida lei se constata que a UFGD fez
justamente aquilo que levou a alteração legislativa, ou seja, o que não deveria fazer:
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20. Assim, a lista tríplice tem uma finalidade que é fornecer ao Presidente da
República 03 nomes igualmente competentes e dispostos a exercerem o cargo, bem como
garantir que o presidente escolherá um dos três, pois qualquer que seja o escolhido
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representa a vontade dos órgãos deliberativos internos e, consequentemente, a vontade do
corpo universitário. A lista da UFGD não preenche esse requisito, razão pela qual deve ser
integralmente desconsiderada.
2- DOS FATOS E FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE LEVAM A INELEGIBILIDADE DOS
ANTIGOS CONCORRENTES EM NOVO PLEITO A SER REALIZADO EM VIRTUDE DA
NULIDADE DO ATUAL
01. Os Professores Etienne, Cláudia, Joelson, Nelson, Liane e Caio violaram as
regras que regem a eleição para o cargo que disputaram ao participarem de um simulacro,
bem como ao assinarem documento contrariando a lei e a moralidade administrativa.
02. Como comprovado acima, todos participaram voluntariamente de uma
eleição simulada perante o Colégio eleitoral, dando causa a nulidade do pleito, incidindo
assim em hipótese de vedação na participação de nova eleição.
03. Nesse sentido, o regulamento do processo seletivo diz que: Art. 18. As
campanhas dos candidatos inscritos serão pautadas pelos princípios éticos e do decoro
acadêmico. Parágrafo único. A falta da ética e do decoro poderá, inclusive, resultar em
cassação do registro da candidatura do infrator.
04. Todos agiram com falta de ética e ilegalmente, contrariando normativo do
MEC que tinham conhecimento, bem como frustrando a finalidade de lei imperativa e dando
azo a nulidade de todos os atos praticados pelo Colégio Eleitoral.
05. Além disso, se os mesmos candidatos participarem do pleito que se fará em
substituição certamente, e apenas para reafirmar a lista atual, os votos se repetirão, o que
continuará ferindo a vontade da comunidade universitária e consequentemente a lisura do
pleito.
06. Além disso, a participação das mesmas pessoas no processo eleitoral que
deve se repetir estará premiando o professor que agiu sem o devido acatamento aos
padrões éticos e legais, atributos esses que não são esperados no futuro gestor.

3. DOS PEDIDOS E REQUERIMENTOS
01- Diante do exposto, o Ministério Público Federal requer, liminarmente e sem
oitiva das partes contrárias, com fundamento no art. 300 e seguintes do CPC/2015, seja
suspensa a lista tríplice encaminhada pela UFGD ao Ministério da Educação, abstendo-se a
União de considerar os nomes constantes no respectivo instrumento para ocupar os cargos
de reitor e vice-reitor da Universidade. A urgência está presente, pois a lista já fora
encaminhada ao MEC, que não a recusou formalmente, mas sim pediu
esclarecimentos a UFGD.
02- Ainda liminarmente, requer seja determinado aos Entes Públicos requeridos
que novo processo eleitoral seja iniciado imediatamente, pois o mandato da atual reitora
termina em 08/06/2019, ou seja, daqui pouco mais de 30 dias.
03- Ainda em sede de cognição sumária e urgente, seja declarado que os
professores Etienne, Cláudia, Joelson, Nelson, Liane e Caio não poderão concorrer ao
pleito em substituição, pois agiram com falta de ética, decoro e deliberadamente de forma
ilegal, o que enseja a cassação de suas chapas, nos termos do art. 18 do regulamento
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eleitoral.
04- Em juízo final, seja anulada a eleição promovida pelo Colégio Eleitoral da
UFGD objeto dessa ação, nos termos da fundamentação acima, pois não reflete a vontade
da comunidade acadêmica em sua inteireza, bem como foi simulada em virtude do acordo
prévio entre os concorrentes reais, retirando do Presidente da República seu direito de
escolha entre qualquer dos indicados democraticamente.
05- Também em juízo final, que seja ratificada a nova consulta à comunidade
acadêmica e eleição ao Colégio Eleitoral, vendando-se a prática combatida nessa ação de
prévio acerto entre os concorrentes para os pleitos subsequentes.
06- Por fim, seja reafirmado que os professores Etienne, Cláudia, Joelson,
Nelson, Liane e Caio não possam concorrer ao pleito que se fará em substituição ao já
ocorrido, por terem violado o art. 18 do processo de eleição, que diz o seguinte: Art. 18. As
campanhas dos candidatos inscritos serão pautadas pelos princípios éticos e do decoro
acadêmico. Parágrafo único. A falta da ética e do decoro poderá, inclusive, resultar em
cassação do registro da candidatura do infrator.
07- Pede a citação dos requeridos após o deferimento da liminar, para que,
querendo, contestem a lide.
08- Protesta provar o alegado por todos os meios admitidos, pedindo que o juízo
determine que os requeridos tragam aos autos o termo de acordo que fizeram de não
concorrerem formalmente ao pleito caso perdessem a consulta preliminar na comunidade
universitária.
09- Dá-se a causa o valor de R$ 1.000,00.
10- Informa que continuará investigando os fatos a fim de apurar se os
requeridos praticaram ato de improbidade administrativa, o que poderá dar ensejo a nova
ação posteriormente.
Dourados, 02/05/2019
EDUARDO GONÇALVES
PROCURADOR DA REPÚBLICA
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Excelentíssimo Procurador
Cumprimentando-a cordialmente. encaminho a Vossa Excelência, para que o Ministério
Público Federal tome as medidas cabíveis, denúncia da Notícia de Fato descritas abaixo:
Considerando que:
A Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) realizará nos meses de
fevereiro e março o processo de consulta à comunidade universitária para elaboração de
lista tríplice para o reitorado de 2019 à 2022.
O Ministério da Educação (MEC) encaminhou para UFGD e demais universidades
federais o ofício circular n° 5/2018/CGLNES/GAB/SESU/MEC e a Nota Técnica n°
400/2018/CGLNES/GAB/SESU/SESU que expõe de maneira clara instruções
normativas para realização de lista tríplice e a consulta prévia para reitorado nas
Universidades Federais, e dentre as determinações trazidas no documento supracitado
destacamos o item 2.13:
"Conforme os arts. 16, III, da Lei N. 5.540/1968, e 1°. § 4°, do Decreto N. 1916/1996,0
colegiado responsável poderá regulamentar o processo de consulta à comunidade
universitária, precedendo a elaboração das listas tríplices, caso cm que prevalecerão a
votação uninominal e o peso de setenta por cento dos votos para a manifestação do
corpo docente no total dos votos da comunidade.- Grifo nosso.
O colégio eleitoral da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) assim
comolOda comunidade acadêmica tem conhecimento dos documentos supracitados e de,
formal intencional e consciente, com interesses escusos contrariam a legislação
brasileira vigente, atribuindo um peso de trinta e três porcento aos docentes.
Portanto, solicitamos ao MPF que tome as medidas necessárias para assegurar que o
processo eleitoral para o reitorado da UFGD aconteça dentro da legalidade. .
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Esplanada dos Ministérios Bloco 1, Edifício Sede - 32 Andar - Bairro Zona Cívico-Administrativa, Brasília/DF, CEP 70047-900
Telefone: 2022-8107 - http://www.mecgov.br

Ofício-Circular n° 5/2018/CGLNES/GAB/SESU/SESU-MEC
Brasília, 10 de dezembro de 2018.
Às Magnificas Reitoras
Aos Magníficos Reitores

Assunto:

Elaboração de lista tríplice para escolha de Reitor.

Referências:

Processo MEC n° 23000.034615/2018-72

Magníficos(as) Reitores(as),

Com vistas a atualizar e consolidara entendimento acerca da documentação relativa à lista
tríplice para nomeação de reitores das instituições federais de educação superior (IFES) pelo Presidente
da República, encaminha-se a presente nota técrii-da, a fim de contribuir para orientação e esclarecimento
na condução desses processos.

Este documento oferece o entendimento mais recente da Secretaria de Educação Superior
sobre a matéria, em substituição à Nota Técnica n° 437/2011-CGLNES/GAB/SESu/MEC.

A Secretaria de Educação Superior permanece à disposição para prestar eventuais
esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

Paulo Monteiro Vieira Braga Barone
Secretário de Educação Superior

Documento assinado eletronicamente por Paulo Monteiro Vieira Braga Barone, Servidor(a), em
13/12/2018, às 21:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento da Portaria risl
1.042/2015 do Ministério da Educação.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mec.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1301594 e
o código CRC 82D37445.
http://sei.mec.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&ac,ao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1580634&infra_siste... 112
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
NOTA TÉCNICA N2 400/2018/CGLNES/GAB/SESU/SESU
PROCESSO N2 23000.084615/2018-72
INTERESSADO: INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR

EMENTA: Organização de lista Triplice para nomeação de Reitor de Instituição Federal de Ensino
Superior pelo Presidente da República. Autonomia Universitária. Obediência aos ditames da Lei n2
5.540/1968, com redação dada pela Lei ns 9.192/1995, e do Decreto n2 1.916/1996.

RELATÓRIO

Com vistas a atualizar e consolidar o entendimento acerca da documentação relativa à lista
1.1.
tríplice para nomeação de reitores das instituições federais de educação superior (IFES) pelo Presidente
da República, encaminha-se a presente nota técnica, a fim de contribuir para orientação e esclarecimento
na condução desses processos.

Este documento oferece o entendimento mais recente da Secretaria de Educação Superior
1.2.
sobre a matéria, em substituição à Nota Técnica n2 437/2011-CGLNES/GA8/SESu/iVIEC.

MÉRITO

A lista tríplice de docentes deve ser organizada sob os ditames da autonomia universitária,
2.1.
respeitando-se os parâmetros gerais sobre o tema presentes no art. 207 da Constituição Federal de 1988,
na Lei n2 5.540/1968, com redação dada pela Lei n2 9.192/1995, e no Decreto n2 1.916/1996. Além disso,
devem ser consideradas outras previsões normativas correlatas, como as presentes na Lei n2 8.112/1990.

Os arts. 16, caput, da Lei n2 5.540/68, e 12, caput, do Decreto MI 1.916/1996, apontam que
o Reitor de universidade mantida pela União, qualquer que seja a sua forma de constituição, é nomeado
pelo Presidente da República, escolhidos dentre os indicados em lista tríplice elaborada peio colegiada
máximo da instituição, ou por outro colegiada que o englobe, instituído especificamente para este fim.
1.2.

Oportuno salientar que, conforme o Decreto ne 2.014, de 26 de setembro de 1996, e a
2.3.
.Portaria MEC /12 :1.0.48, - de 14 de.outubro de 1996, a nomeação de Vice-Reitor é de competência do
Reitor, não devendo o processo relativo ser encaminhado ao Ministério da Educação.
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Il. 1— Competência para organização da lista tríplice

Os arts. 16, coput, da Lei n2 5.540/1968, e 12, coput, do Decreto n2 1.916/1996, indicam
2.4.
ser competente para organizar a lista tríplice o Colegiado Máximo da Instituição Federal de Ensino
geralmente correspondente ao Conselho Universitário — ou outro colegiado que o
Superior (IFES)
englobe, instituído especificamente para este fim, observando-se, se existente e nos pontos em que não
houver conflito com as regras gerais, previsão expressa do Estatuto ou do Regimento Interno, ou
regramento próprio para o processo de escolha.

A regra apresentada impede a homologação por outra entidade ou autoridade de qualquer
2.5.
outro processo de escolha realizado na Instituição para organização da lista tríplice.

Segundo os arts. 16, II, da Lei n2 5.540/1968, e 12, § 32, do Decreto n2 1.916/1996, o
7.6.
colegiado que organizar a lista tríplice observará o mínimo de setenta por cento de participação de
membros do corpo docente em sua composição, o que deve ser comprovado no encaminhamento dos
dados relativos à organização da lista tríplice ao Ministério da Educação. Importante salientar que desvios
da norma decorrentes de presença inferior a esse percentual no momento da deliberação também
comprometem o atendiménto a essa exigência legal.

11.2 — Cumprimento de requisitos prévios à votação pelo Conselho Universitário ou Colegiado Eleitoral
que o englobe

Os prazos e documentos necessários para inscrição dos docentes interessados em
2.7.
participar do processo de escolha para integrar a lista tríplice, por meio de deliberação do Conselho
Universitário ou Colegiado Eleitoral que o englobe, precedida ou não de consulta à comunidade
universitária, serãO previstos em normas internas da IFES.

Da mesma forma, os demais procedimentos que eventualmente possam compor o
2.3.
processo de organização da lista tríplice (instituição de Comissão Eleitoral, realização de debates,
apresentação de plano de propostas, realização de eventos, etc) deverão ser objeto de regramento
próprio da universidade.

Faz-se necessário unicamente que, dentre os requisitos para inscrição dos interessados,
2.9.
estejam presentes os definidos pelos arts. 16, I, da Lei n2 5.540/68, e 12, § 12, do Decreto n2 1.916/96,
segundo os quais somente poderão compor as listas tríplices docentes integrantes da Carreira de
Magistério Superior, ocupantes dos cargos de Professor Titular ou de Professor Associado 4, ou que
sejam portadores do título de doutor, neste caso independentemente do nível ou da classe do cargo
ocupado.

O § 62 do art. 12 do Decreto n2 1.916/96 prevê que naquelas universidades que, em
2.10.
decorrência da estruturação das carreiras de que trata a Lei n2 11.344, de 8 de setembro de 2006, não
existirem professores ocupantes do nível Professor Associado 4, será admitida para compor a lista tríplice
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os integrantes da carreira do Magistério Superior que estejam no mais alto nível da Classe de Professor
Associado no momento da escolha pelo colegiado. Por fim, os arts. 16, VI, da Lei n 2 5.540/1968, e 32, do
Decreto n° 1.916/1996, pontuam que, nos casos de urna universidade federal não contar com docentes
nos dois níveis mais elevados da carreira ou que possuam titulo de doutor em número suficiente para
comporem as listas triplices, estas serão completadas com docentes de outras unidades ou instituições.

A lista tríplice estará em conformidade com o regramento geral se, antes da votação do
2.11.
Colegiado Máximo ou outro que o englobe, 3 (três) ou mais candidatos se apresentarem. Caso o número
de inscrições para votação do Colegiada Máximo seja igual ou inferior a 02 (duas), previamente à
votação, uma ou mais pessoas devem ser indicadas, respeitando-se, se existentes, previsão das normas
internas da IFES que disciplinam o processo.

11.1.1— Possibilidade de Professor estrangeiro se candidatar à composição da lista tríplice a ser
encaminhada ao Presidente da República

A Lei n° 5.540/1968, modificada pela Lei n° 9.192/1995, e o Decreto n° 1.916/1996
2.12.
impõem como requisito objetivo para figurar na lista tríplice unicamente a condição de docente
integrante da Carreira de Magistério Superior, ocupante do cargo de Professor Titular ou de Professor
Associado IV, ou que seja portador do título de doutor, neste caso independentemente do nível ou da
classe do cargo ocupado. Esta previsão, combinada com o art. 52 , I, da Lei da Lei ne 8.112/1990, permite
a candidatura com de docente com nacionalidade estrangeira.

11.2 — Consulta à comunidade universitária

Conforme os arts. 16, III, da Lei n2 5.540/1968, e 12 . § 4 9 , do Decreto n° 1.916/1996, o
2.13.
colegiado responsável poderá regulamentar processo de consulta à comunidade universitária,
precedendo a elaboração das listas tríplices, caso em que prevalecerão a votação uninominal e o peso de
setenta por cento dos votos para a manifestação do corpo docente no total dos votos da comunidade.

Portanto, se aprovada por instrumento do colegiado responsável e organizada por este ou
2.14.
qualquer outro órgão ou entidade da universidade, a consulta à comunidade universitária deverá
respeitar a votação uninominal, na qual cada eleitor vota em apenas um nome para cada cargo a ser
preenchido, e o peso de setenta por cento dos votos para a manifestação do corpo docente no total de
votos da comunidade. Sendo assim, votação paritária ou que adote peso dos docentes diferente de 70%
será ileaal, e deve assim ser anulada, bem como todos os atos dela decorrentes

Nesse sentido, caso determinada FES, por meio de regramento interno, estabeleça
2.15.
procedimentos para consulta à comunidade universitária que contrariem a votação uninominal e o peso
de 70% dos votos dos docentes, terá duas alternativas:

(i) reformular o regramento interno no sentido de adequá-lo às disposições da Lei n2
5.540/1968 e do Decreto n° 1.916/1996, sobretudo naquilo que contrarie o previsto na
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lei. Nesse caso, anular-se-ia todos os atos decorrentes da votação, se concretizada, e
realizar-se-ia nova consulta à comunidade universitária respeitando-se o peso de
setenta por cento para a manifestação do pessoal docente em 'relação à das demais
categorias;
(ii) revogar a norma interna ilegal, dispensar a realização de consulta à comunidade
universitária e agendar data para reunião-do Conselho em que seja organizada a lista
tríplice para o cargo de Reitor.

Importante salientar ainda que a Lei n° 5.540/1968 e o Decreto n° 1)316/1996 não
2.16.
diferenciam consultas à comunidade como "formais" ou "informais", de modo que todo procedimento
de consulta deverá se pautar nas regras acima expostas.

Independentemente da realização da consulta à comunidade universitária e até mesmo do
2.17.
seu resultado, a elaboração da lista tríplice permanece inserida na competência exclusiva do Colegiado
Máximo da universidade ou de Colégio Eleitoral que o englobe, pois a consulta prévia não vincula
juridicamente o Colegiado para elaboração da lista. Essa é a redação do caput e do inciso I do art. 16 da
Lei n° 5.540/1968, com redação dada pela Lei n° 9.192/1995.

1L3 —Votação no Conselho Universitário ou no Colegiado Eleitoral que o englobe

Conforme previsto pelos arts. 16, I, da Lei n° 5.540/1968, e 12 , § 2°, do Decreto n°
2.18.
1.916/96, a votação para composição da lista tríplice deve ser uninominal, devendo a lista ser composta
com os três primeiros nomes mais votados em escrutínio único, na qual cada eleitor vota-em apenas um
nome para cada cargo a ser preenchido em um único momento.

2.19.

Atende o previsto em legislação o seguinte procedimento:

3 (três) ou mais docentes que comprovem a condição prevista nos arts. 16, I, da lei
n° 5.540/1968, e 1°, § 19, do Decreto n° 1.916/1996, após procedimentos internos, são
apresentados ao Colegiado Máximo da IFES ou outro colegiado que o englobe como
candidatos a integrar a lista tríplice;
Em uma única votação, cada integrante do colegiado vota em apenas un candidato
para o cargo a ser preenchido;
Ao final, o total de votantes deve conferir com o total de votos proferidos para cada
um dos candidatos.

No caso de empate, para configuração das colocações, deve-se adotar critério estabelecido
2.20.
nos regramentos internos da instituição (Estatuto, Regimento Interno e Resoluções do Colegiado
Máximo). Não havendo critério expresso para o desempate na votação para composição da lista tríplice,
sugere-se que sejam utilizados, por analogia, critérios estabelecidos pelas normas internas para situações
semelhantes. Em último caso, não havendo qualquer critério explícito ou implícito, em atendimento ao

Parecer 00028/2019/ADV/PUMS/PGU/AGU (1549434)
SEI 23000.009995/2019-98 / pg. 17
http://sei.mec.gov.brisci/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visiializar&idifecumento=1639796&infra_siste

417

17/12/201 5

SElifjlEC - 1353899 - Nota rácnica

principio do regime democrático, deve-se realizar uma segunda votação somente para definição da
ordem dos integrantes da lista tríplice que tiverem empatado em votos.

Não atendem o requisito da votação uninominal e em escrutínio único os procedimentos
2.21.
em que o colegiádo responsável pela escolha:

realizar votação pela homologação ou não do resultado de consulta. à comunidade
universitária;
realizar seguidas votações independentes entre si para escolher os nomes que
figurarão, respectivamente, em primeiro, segundo e terceiro lugar da lista;
indicar por aclamação todos ou qualquer um dos nomes que comporão a lista
tríplice; e
realizar primeira votação (12 turno) para escolha de reduzido número de candidatos
que posteriormente participarão de escolha definitiva para composição da lista tríplice
(22 turno).

II. 4— Vacância do cargo de Reitor. Reitor pro tempore.

Segundo o art. 33 da Lei n° 8.112/1990, a vacância do cargo público decorrerá de (i)
2.22.
exoneração; (ii) demissão; (iii) promoção; (iv) readaptação; (v) aposentadoria; (vi) posse em outro cargo
inacumulável; e (vii) falecimento.

No caso de vacância do cargo de Reitor, tal qual disciplinado pela legislação administrativa,
2.23.
assume o cargo seu substituto, geralmente o Vice-Reitor da Instituição. Esse permanecerá no exercício da
reitoria por período determinado, conforme determina a redação do art. 62 do Decreto ri2 1.916/1996.
Configurada a vacância do cargo de Reitor, a lista tríplice para seu preenchimento deverá ser organizada
no prazo máximo de 60 (sessenta) dias após a abertura dá vaga e o mandato do Reitor que vier a ser
nomeado será de quatro anos.

Logo, não se sustenta o entendimento de que o Vice-Reitor assumiria o exercício no caso
2.24.
de vacância do . cargo de Reitor atá completar o mandato. Isto porque a nomeação de Reitor é ato de
competência legal do Presidente da República, por determinação legal, sendo que qualquer disposição
estatutária que contrarie tal competência é nula, ainda que aprovada pelo Poder Público.

Vale pontuar que a única exceção ao trâmite até então descrito encontra previsão no art.
2.25.
72 do Decreto n2 1.196/1996, para o caso de nomeação de Reitor pro tempore:

Art. 72. O Presidente da República designará pro tempere o Reitor ou o Vice-Reitor de universidade
e o Diretor ou o Vice-Diretor de estabelecimentotsolado de ensino superior quando, por qualquer
motivo, estiverem vagos os cargos respectivos e não houver condições para provimento regular
imediato.
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Desta forma, dentro do critério de conveniência e oportunidade, considerado o interesse
2.26.
publico, entendendo a autoridade administrativa que não há condições para provimento regular imediato
do cargo de Reitor, inclusive pelo instituto da substituição, poderá nomear Reitor pro tempere. De toda
forma, ainda. neste caso, quando restabelecidas as condições normais, compreende-se que o Reitor
nomeado pro tempore deverá proceder em conformidade com o art. 62 do Decreto n2 1.196/1996.

11.5 — Mandato e possibilidade de recondução

Conforme os arts. 16, parágrafo único, da Lei n2 5.540/68, e 52, do Decreto n2 1.916/96, o
mandato de Reitor de universidade federal será de quatro anos, sendo permitida uma única recondução
para o mesmo cargo.

Pontue-se que a recondução obrigatoriamente será precedida dos procedimentos e
critérios mencionados no caput e nos §§ 12, 22, 32 e 42 do art. 1° do Decreto n° 1.916/1996.
2.28.

Ressalte-se que o Reitor oro tempere pode integrar a lista tríplice e, sendo nomeado
2.29.
Reitor, não estará configurada a recondução, mas sim a nomeação para o primeiro mandato de quatro
anos.

11.6 — Conflito da Lei n° 5.540/1968 e do Decreto n° 1.916/1996 com os Estatutos, Regimentos internos
e normas internas da Instituição Federal de Ensino Superior

Disposição estatutária, regimental ou qualquer outra norma interna da Instituição Federal
2.30.
de Ensino Superior que contrarie dispositivo do regramento geral sobre a organização da lista tríplice,
ainda que aprovada pelo Poder Público, é nula, não possuindo qualquer aplicabilidade. Nesse sentido
dispõe o art. 32 do Decreto n° 1.196/1996:
Art. 82. As disposições da Lei n° 9.192, de 1995, e deste Decreto serão aplicadas
independentemente das adaptações estatutárias e regimentais decorrentes,

ressalvados
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processos de elaboração das listas destinadas à escolha e nomeação dos dirigentes, concluídos e
formalizados sob a égide das Leis ri9 6.420, de 3 de junho de 1977, e 7.177, de 19 de dezembro de
1983, e apresentados ao Ministério da Educação e do Desporto até 20 de dezembro de 1995.

11.7 — Forma de apresentação da lista tríplice — prazo e documentos necessários

Para análise mais célere da regularidade do processo de organização da lista tríplice,
2.31.
sugere-se que as IFES enviem ao Ministério da Educação os seguintes documentos: (i) atos normativos
internos que disciplinaram o processo (Resoluções do Conselho Universitário, previsões do Regimento
Interno e Estatuto, etc.); (ii) regulamento e relatório de consulta à comunidade universitária; (iii) ata da
Reunião do Colegiado Máximo da Instituição ou outro colegiado que a englobe na qual tenha ocorrido a
deliberação sobre o processo; (iv) lista de presença da referida reunião, com a identificação da categoria
de cada um dos presentes (se docente, técnico-administrativo, discente ou representante da sociedade
http://sei.mec.gov.br/seitcontroladorphp?acao=docurnento_imprirnir_webRacao_prigem=arvore_visualizar&id_documento=1639796&infra_siste...
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civil); (v) pedido de inscrição dos candidatos; jvi) comprovação de que os candidatos preenchem os
requisitos do art. 12) § 12, do Decreto n2 1.916/1996 (preferencialmente, que seja encaminhada
declaração do setor de pessoal com menção da categoria do docente no plano de carreira acompanhada
de currículo — Lates, se existente) e (vii) cópia do RG e CPF dos integrantes da lista tríplice.

2.32.

Por fim, conforme o art. 92, do Decreto n° 1.916/1996, as listas para escolha e nomeação

de que trata o Decreto deverão ser encaminhadas ao Ministério da Educação até 60 (sessenta dias) antes
do fim do mandato do dirigente que estiver sendo substituído.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, esta Coordenação-Geral de Legislação e Normas sugere que a presente
Nota 'Técnica seja enviada a todas as universidades federais como forma de subsidiá-las na observância
dos preceitos da Lei n2 5.540/68, com redação dada pela Lei n2 9.192/95, e do Decreto n2 1.916/96.
Sugere-se que as comunicações sejam endereçadas às Chefias de Gabinete dos Reitores e aos Conselhos
Superiores de cada Instituição Federal de Educação Superior.
Brasília, 10 de dezembro de 2018.
À consideração superior,

Daniela Helena Oliveira Godoy
Coordenadora-Geral de Legislação e Normas da Educação Superior

De acordo,
Paulo Monteiro Vieira Braga Barone
Secretário de Educação Superior

_

:,•

' Documento assinado eletronicamente por Daniela Helena Oliveira Godoy, Servidor(a), em
Lj 113/12/2018, às 20:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento da Portaria n2
11.042/2015 do Ministério da Educação.
_
í Documento assinado eletronicamente por Paulo Monteiro Vieira Braga Barone, Servidor(a), em
13/12/2018, às 21:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento da Portaria ng
1.042/2015 do Ministério da Educação.
, A autenticidade deste documento pode ser conferida no sito
http://sei.mec.gov.br/sel/controlador_externo.ohp?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1353899 e
o código CRC 42281448.

Referência: Processo n2 23000.034615/2013-72
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RESOLUÇÃO Nº. 001, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2018.
O COLÉGIO ELEITORAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS, no
uso de suas atribuições legais e considerando o Artigo 29 do Estatuto da UFGD, RESOLVE:
Aprovar o Regimento da Consulta Prévia para escolha de Reitor e Vice-Reitor da
Universidade Federal da Grande Dourados, quadriênio 2019-2023.

Prof.ª Liane Maria Calarge
Presidente
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Anexo à Resolução nº 001 de 07 de dezembro de 2018 do Colégio Eleitoral da UFGD.

REGIMENTO DA CONSULTA PRÉVIA PARA ESCOLHA DO REITOR E VICE-REITOR DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS – UFGD QUADRIÊNIO 2019-2023.
Capítulo I
DAS FINALIDADES
Art. 1º Este Regimento disciplina a realização da Consulta Prévia para subsidiar o Colégio
Eleitoral na elaboração da Lista Tríplice para escolha do Reitor e Vice-Reitor da Fundação
Universidade Federal da Grande Dourados – UFGD, a serem nomeados, na forma da Lei, para o
Quadriênio 2019-2023.
Seção I
DA COMISSÃO DE CONSULTA PRÉVIA
Art. 2º O Processo de Consulta Prévia será coordenado por uma Comissão de Consulta Prévia,
doravante denominada CCP, que será escolhida pelo Colégio Eleitoral dentre seus membros e
nomeada pelo Presidente, tendo a seguinte composição:
I - 03 (três) Docentes;
II - 03 (três) Técnico-administrativos; e,
III - 03 (três) Discentes.
§ 1º O Colégio Eleitoral indicará, dentre os membros da CCP, o Presidente e o Secretário Geral
da Comissão, para designação por ato do(a) Reitor(a).
§ 2º O Colégio Eleitoral escolherá 03 (três) membros suplentes para a CCP, independente da
categoria a que pertençam.
§ 3º Os membros suplentes da Comissão de Consulta Prévia deverão participar ativamente das
atividades do Processo, para as quais forem convocados pela presidência, substituindo,
definitivamente, seu titular, em caso de vacância ou impedimento por qualquer natureza.
§ 4º Cada uma das chapas concorrentes poderá indicar até 02 (dois) representantes, dentre os
eleitores, sendo 01(um) titular e 01 (um) suplente, para acompanhar e fiscalizar todos os
trabalhos da CCP, com direito a voz em suas reuniões.
Art. 3º Os candidatos a Reitor e Vice-Reitor, seus fiscais, seus cônjuges ou parentes
consangüíneos até o 2º grau, não poderão participar da CCP.
Art. 4º A primeira reunião da Comissão de Consulta Prévia será realizada no prazo máximo de
2 (dois) dias úteis, após sua constituição pelo Colégio Eleitoral.
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Parágrafo único. Serão lavradas atas de todas as reuniões da CCP, a qual funcionará e
deliberará com a maioria simples de seus membros efetivos.
Art. 5º Compete à CCP:
I - coordenar, supervisionar e executar todo o processo de Consulta Prévia, inclusive publicando
Atos Complementares necessários ao desenvolvimento das atividades;
II - viabilizar, com o apoio da Administração, a votação;
III - zelar pelo cumprimento deste Regimento e demais Atos;
IV - zelar pelo cumprimento do calendário da Consulta Prévia;
V - deferir e/ou indeferir a inscrição de candidatos, de acordo com a Legislação vigente,
dispositivos deste Regimento e demais Atos Complementares;
VI - organizar e disciplinar os debates entre os candidatos, estabelecendo calendário específico;
VII - divulgar a lista de candidatos, resumo de seus currículos e planos de trabalhos, após o
deferimento das inscrições;
VIII - credenciar os fiscais indicados pelos candidatos;
IX - publicar a lista dos eleitores aptos, até três dias antes da Consulta Prévia;
X - totalizar e publicar o Resultado Final;
XI - exercer outras atribuições que lhes forem conferidas pelo Colégio Eleitoral.
§ 1º A Comissão de Consulta Prévia, sempre que necessário, poderá formar comissões de
trabalho, recrutando auxiliares, com aquiescência da administração da UFGD, para a
operacionalização de suas tarefas, observado o disposto pelo Artigo 3º deste Regimento.
§ 2º Ficará sob a responsabilidade da Administração da UFGD, fornecer os recursos materiais
necessários à realização da Consulta Prévia, inclusive material de expediente e equipamentos,
para os integrantes da CCP e pessoal de apoio, sonorização para os debates, segurança e o que
mais se fizer necessário para a realização do Processo de Consulta Prévia.
Art. 6º A CCP extinguir-se-á ao completar os seus encargos relativos ao Processo de Consulta
Prévia, quando da reunião seguinte do Colégio Eleitoral.
Seção II
DOS ELEITORES
Art. 7º São eleitores:
I - docentes pertencentes ao quadro permanente da UFGD, em efetivo exercício;
II - técnico-administrativos pertencentes ao quadro permanente da UFGD, em efetivo exercício;
III - discentes regularmente matriculados na Instituição segundo lista elaborada pela
Coordenadoria de Assuntos Acadêmicos de Graduação e Coordenadoria de Pós-Graduação, dos
Cursos de Graduação e Pós-Graduação (stricto e lato sensu), ofertados pela UFGD, excetuando-
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se os discentes da graduação aptos a colar grau e os pós-graduandos lato e stricto sensu que já
realizaram a defesa de seus respectivos trabalhos (trabalho de conclusão de curso, dissertação,
tese ou equivalentes) até o dia 1º/03/2019.
Parágrafo único. Define-se como efetivo exercício o desempenho das atribuições do cargo
público ou da função de confiança, conforme disposto no Artigo 15 da Lei 8.112/90 (RJU),
incluído os afastamentos temporários previstos nos Artigos 87, 97 e 102 do mesmo Diploma
Legal, e Artigo 47 do anexo do Decreto nº 94.664/87 (PUCRCE), entre outras: férias;
afastamento para estudos no ou fora do país; licença maternidade ou paternidade, para
tratamento de saúde e para capacitação; para o desempenho de mandato eletivo; exercício de
cargo em comissão, ou equivalente, em órgão ou entidade dos Poderes da União, dos Estados,
dos Municípios ou do Distrito Federal.
Art. 8º É vedado o voto por procuração ou cumulativo, neste último caso observar-se-á: os
eleitores com mais de um vínculo com a UFGD, só poderão exercer o direito ao voto uma única
vez, a partir dos seguintes critérios:
I - docente/técnico: vota na categoria de docente;
II - docente/discente: vota na categoria de docente;
III - técnico/discente: vota na categoria de técnico;
IV - discente de dois cursos: vota no curso onde tenha se matriculado primeiro.
Art. 9º A lista dos eleitores aptos será elaborada com base nos dados obtidos sobre a situação
de cada membro dos corpos docentes, técnico-administrativos e discentes em 1º/03/2019.
Seção III
DOS CANDIDATOS
Art. 10. São elegíveis, para o cargo de Reitor e Vice-Reitor, na forma de chapa, docentes da
carreira de Magistério Superior da UFGD, em efetivo exercício, posicionados na classe de
Professor Titular ou Associado nível IV, ou que possuam título de Doutor (conforme os
dispositivos da Lei 9.192, de 20 de dezembro de 1995), neste caso, independente do nível ou da
classe ocupada.
Parágrafo único. Os candidatos, ao se inscreverem, comprometem-se a acatar as normas deste
Regimento e demais Atos Complementares.
Seção IV
DO CALENDÁRIO
Art. 11. Todo o processo de Consulta Prévia será realizado no período de 07/12/2018 a
18/03/2019, sendo de 10 a 11/12/2018 para atividades internas da Comissão de Consulta
Prévia, e:
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I - inscrição: 1º a 08/02/2019;
II - análise da documentação: 11/02/2019;
III - publicação da lista dos candidatos aptos ou não a concorrer: 11/02/2019;
IV - apresentação/apreciação de recursos, referentes às inscrições: 12/02 a 14/02/2019;
V - publicação da lista final dos candidatos: 15/02/2019;
VI - campanha: 16/02 a 10/03/2019;
VII - encaminhamento da lista de eleitores aptos a votar: 1º/03/2019;
VIII - apresentação de nomes para credenciamento como fiscais: 1º/03/2019;
IX - suspensão de alterações de senhas: 1º a 13/03/2019;
X - debates: 18/02 a 08/03/2019;
XI - entrega, pelos candidatos, da prestação de contas da campanha: 11/03/2019;
XII - dia da Consulta Prévia: 12/03/2019;
XIII - entrega dos resultados ao Colégio Eleitoral: 15/03/2019.
Capítulo II
DAS INSCRIÇÕES
Art. 12. Apenas serão aceitas inscrições de candidaturas das chapas, efetivadas em tempo
hábil junto a CCP.
Art. 13. As inscrições dos candidatos serão realizadas presencialmente no período de 1º a
08/02/2019 no horário das 7h às 11h e das 13h às 17h, na Secretaria da CCP, na Unidade I da
UFGD.
Art. 14. A inscrição de candidato deverá ser encaminhada à Comissão de Consulta Prévia - CCP
pelo candidato ou seu procurador legal.
Parágrafo único. O requerimento de inscrição deverá conter o nome do candidato, e do vice a
ele vinculado, bem como os nomes a serem usados em campanha e no Sistema de Votação.
Art. 15. As chapas, no ato da inscrição, deverão apresentar:
I - curriculum lattes;
II - documento contendo as linhas básicas do seu programa de trabalho;
III - termo de compromisso relativo ao que dispõe o § 5º do Artigo 19 deste Regimento;
IV - foto digitalizada, para divulgação na Internet;
Parágrafo único. Em hipótese alguma serão aceitas inscrições que não estejam acompanhadas
dos documentos relacionados nas alíneas deste Artigo.
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Art. 16. No ato da inscrição os candidatos receberão da CCP recibo de entrega de todos os
documentos relacionados no Artigo 15.
§ 1º No recibo constará o nome que identificará o candidato em sua campanha e no Sistema
de Votação.
§ 2º Para atribuição da ordem dos nomes no Sistema de Votação será observada,
obrigatoriamente, a ordem alfabética.
Art. 17. A CCP, em conjunto com a Coordenadoria de Informática, disponibilizará no sítio
eletrônico da UFGD informações sobre:
I - normas do Processo Eleitoral;
II - calendário Eleitoral;
III - currículo dos candidatos;
IV - programa de trabalho dos candidatos.
Capítulo III
DA CAMPANHA E PROPAGANDA
Art. 18. As campanhas dos candidatos inscritos serão pautadas pelos princípios éticos e do
decoro acadêmico.
Parágrafo único. A falta da ética e do decoro poderá, inclusive, resultar em cassação do
registro da candidatura do infrator.
Art. 19. As campanhas deverão ter, exclusivamente, financiamento de contribuições da
comunidade acadêmica da UFGD (eleitores) devidamente comprovadas.
§ 1º Todas as contribuições deverão ser registradas em livro próprio para tal finalidade, a ser
mantido por cada chapa.
§ 2º As doações sob a forma de materiais e serviços (papel, cópias, combustível, etc.) deverão
ter seus valores estimativos discriminados e incorporados ao livro de doações, com a respectiva
identificação do doador.
§ 3º As contribuições de membros da comunidade da UFGD terão o limite máximo e individual
de até o valor da remuneração mensal do servidor e até um salário mínimo para discente.
§ 4º No caso de festas ou outras promoções que cobrem ingressos e vendam produtos que
geram renda para as candidaturas, os valores apurados devem ser igualmente discriminados e
limitados a 50% do total de recursos da campanha do candidato.
§ 5º Os candidatos, no ato da inscrição, comprometer-se-ão a apresentar, até a data de
11/03/2019, o seu livro de registro de doações e um demonstrativo de prestação de contas de
suas campanhas, incluindo todas as receitas e despesas, que serão incorporados ao Relatório
que a CCP encaminhará ao Colégio Eleitoral.
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§ 6º O não cumprimento do disposto no parágrafo anterior importa em imediata cassação do
registro da candidatura, mantendo-se o nome no Sistema de Votação, porém sendo declarados,
durante a apuração, nulos os votos atribuídos aos candidatos infratores.
§ 7º Caso haja saldo de recursos em relação ao limite de arrecadação permitido, este deverá
ser transformado em cestas básicas e repassadas a entidades filantrópicas de Utilidade Pública
do município de Dourados.
§ 8º Os comprovantes das doações referidas no parágrafo anterior deverão ser entregues
junto com a prestação de contas do candidato.
Art. 20. A CCP elaborará e divulgará o Regulamento da Campanha Eleitoral que versará sobre:
I - local para divulgação de propaganda visual;
II - limites para a realização de propaganda;
III - limites para abordagem do eleitor.
Parágrafo único. Os temas versados nos incisos I, II e III alcançarão quaisquer meios ou formas
de comunicação.
Seção I
DOS DEBATES
Art. 21. Os debates com os candidatos serão organizados pela CCP, no período fixado por este
Regimento.
Art. 22. A CCP elaborará e divulgará o Regulamento dos Debates sobre as seguintes temáticas:
I - Função Social da UFGD;
II - Gestão Administrativa e Financeira;
III - Gestão Acadêmico-Científica.
Capítulo IV
DA VOTAÇÃO
Seção I
DO SISTEMA DE VOTAÇÃO
Art. 23. Fica a Comissão Eleitoral encarregada de, em conjunto com a Faculdade de Educação a
Distância e/ou COIN, implementar e manter online um sistema computacional para a realização
das votações.
Art. 24. O sistema computacional deverá atender aos seguintes requisitos de segurança e
confiabilidade:
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I - a solução e o resultado da eleição devem ser auditáveis; A integridade dos votos deve ser
garantida e ninguém poderá alterar, incluir ou remover votos;
II - não permitir a realização de apurações parciais antes do término da eleição, visando assim
garantir as mesmas chances para todos os candidatos e evitando a possibilidade de revelar
escolhas de eleitores individuais.
§ 1º O sistema computacional terá a listagem dos eleitores, distribuída exclusivamente pela
Comissão de Consulta Prévia.
§ 2º O sistema apresentará três opções de voto: o(s) candidato(s), branco e nulo.
Art. 25. Não serão permitidas alterações de senhas no período de 1º/03/2019 a 13/03/2018.
§ 1º Qualquer alteração que se faça necessária em caso de urgência só será permitida no
período referido no caput pessoalmente na Coordenadoria de Desenvolvimento de TI – COIN
na Unidade 2 com servidor designado para este fim;
§ 2º A alteração será registrada constando a data e horário e será entregue à CCP no formato
de relatório no dia anterior à data da consulta prévia.
Seção II
DA VOTAÇÃO
Art. 26. A votação ocorrerá no horário das 9h às 21h, ininterruptamente do dia 12/03/2019;
§ 1º A CCP acompanhará a abertura e o andamento da eleição online até seu encerramento, a
fim de verificar a integridade do processo;
§ 2º Os fiscais designados poderão estar presentes também no momento da abertura do
Sistema de votação;
§ 3º A abertura e encerramento e apuração poderá ser transmitida online em tempo real;
§ 4º O sufrágio deverá ser direto, livre e secreto;
Art. 27. Os candidatos poderão credenciar, observado o prazo desse Regimento, junto à CCP,
até 3 (três) fiscais para atuarem durante a votação e até 3 (três) fiscais para a apuração.
Capítulo V
DOS RECURSOS
Art. 28. Todos os recursos referentes à impugnação de candidaturas, Sistema de Votação ou
quaisquer atos referentes à Consulta Prévia, terão procedimento de acordo com o que
estabelece este Regimento e Atos Complementares, e serão julgados pela CCP.
§ 1º Os recursos referentes ao indeferimento de candidaturas deverão ser interpostos e
apreciados pela CCP, obedecidos aos prazos fixados por este Regimento e demais Atos
Complementares.
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§ 2º A interposição de recursos deverá ser formalizada por escrito pelo próprio candidato, ou
seu procurador legal, e encaminhada à Presidência da CCP.
§ 3º Os recursos referentes à impugnação do Sistema de Votação deverão ser interpostos
antes da apuração dos seus votos e serão apreciados, imediatamente, pela CCP, que decidirá à
luz deste Regimento e demais Atos.
§ 4º Os recursos referentes ao resultado da apuração deverão ser encaminhados a CCP até o
fim do primeiro dia útil da conclusão da apuração, que os julgará e dará conhecimento da
decisão no dia útil subsquente ao da apresentação do recurso, de acordo com o que dispõem
os dispositivos legais e administrativos em vigor.
Art. 29. Das decisões da CCP, inclusive do Resultado Final, caberá recurso somente ao Colégio
Eleitoral, e deste, ao Ministério da Educação.
§ 1º Os recursos deverão ser interpostos até 02 (dois) dias úteis após a publicação dos
Resultados.
§ 2º Qualquer que seja o caso, o Colégio Eleitoral deverá, obrigatoriamente, manifestar sua
decisão até 05 (cinco) dias úteis após a data do Registro do Recurso.
Capítulo VI
DA APURAÇÃO
Art. 30. A CCP realizará a apuração dos votos imediatamente após o término da votação.
Art. 31. Fica a CCP, juntamente com a EaD e/ou COIN, responsável pela apuração geral de todo
o Processo de Consulta Prévia.
Art. 32. A CCP publicará o relatório geral de apuração dos votos.
Art. 33. O resultado da Consulta Prévia será divulgado conforme a seguinte fórmula:
Em que
TV : é o total percentual de votos da candidatura;

Vd Vt Ve 
   
T
Tt Te 
TV  100.  d
3

Vd , Vt , Ve : são, respectivamente, os votos dos

docentes, dos técnicos administrativos e dos estudantes
na candidatura; e
Td , Tt , Te : são, respectivamente, o total de eleitores

dos docentes, dos técnicos administrativos e dos
estudantes.
§ 1º Considera-se como Total de Eleitores, descrito na tabela acima, para aplicação da fórmula,
o número total de votantes aptos a votar de acordo com Art. 7º, incisos I, II, III, Parágrafo Único
e Art. 9º deste regimento;
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§ 2º Considera-se como Votos, descrito na tabela acima, para aplicação da fórmula, todos
aqueles computados a uma candidatura, ou em branco ou nulo;
§ 3º Será considerada, para a divulgação do resultado da votação de cada candidato
aproximação universal de até 02 (duas) casas decimais.
Art. 34. No caso de empate, para definição do vencedor, aplicar-se-ão os critérios
estabelecidos no Regimento Geral da UFGD.
Art. 35. A CCP divulgará, imediatamente, o Resultado Final da Consulta Prévia depois de
concluída a apuração.
Art. 36. Concluído o Processo de Consulta Prévia, a CCP terá até 03 (três) dias úteis para
encaminhar, através de Relatório Circunstanciado das Atividades – RCA, os Resultados Finais ao
Colégio Eleitoral.
§ 1º O Colégio Eleitoral se reunirá no máximo em até 03 (três) dias úteis para apreciação e
homologação dos resultados, bem como, a elaboração da lista tríplice, para o encaminhamento
devido ao Ministério da Educação para nomeação.
§ 2º O material utilizado na Consulta Prévia, exceto o RCA, será lacrado e guardado sob a
custódia de um servidor indicado pelo Colégio Eleitoral por um prazo igual a 30 (trinta) dias
contados da data da publicação do Resultado Final, sendo em seguida encaminhado ao Centro
de Documentação Regional UFGD para triagem de acervo e o restante para fragmentação no
prazo máximo de 15 (quinze) dias.
Capítulo VII
DAS PENALIDADES
Art. 37. Está sujeito a penalidade de cancelamento de sua inscrição o candidato que não
observar os dispositivos legais e administrativos vigentes, em qualquer momento do Processo
de Consulta Prévia.
Capítulo VIII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 38. Os casos omissos neste Regimento serão resolvidos pela Comissão de Consulta Prévia.
Art. 39. Este Regimento entra em vigor na data da sua aprovação pelo Colégio Eleitoral da
Fundação Universidade Federal da Grande Dourados.
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CULTURA (/PRO-REITORIA/PROEX/INDEX)
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ESTUDANTIL (/PRO-REITORIA/PROAE/INDEX)
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UFGD
Curtir

Compartilhar 2 pessoas curtiram isso. Cadastre-se para ver do que seus
amigos gostam.

Março

12

2019

Chapa 1 - Unidade UFGD é a vencedora da Consulta
Prévia para Reitoria

https://portal.ufgd.edu.br/noticias/chapa-1---unidade-ufgd-e-a-vencedora-da-consulta-previa-para-reitoria
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Tabela da apuraçao

A Comissão de Consulta Prévia publicou o resultado da votação para os candidatos à Reitoria da UFGD, encerrada hoje
às 21h. A chapa vencedora foi a Chapa 1 - Unidade UFGD, com Etienne Biasotto para reitor e Claudia Lima para vicereitora.

A escolha para os dirigentes na Universidade foi paritária, ou seja, o voto dos três segmentos teve o mesmo peso. A
Chapa 1 foi a mais votada, com 29,83% do total e obteve 251 votos de docentes, 186 votos de técnicos administrativos
e 2.386 votos de estudantes. A Chapa 3 - UFGD Mais (Liane Calarge e Caio Chiarello) ficou em segundo lugar com
23,34% do total e obteve 141 votos de docentes, 379 votos de técnicos administrativos e 502 votos de estudantes. Já a
Chapa 2 - UFGD em Ação (Joelson Pereira e Nelson Domingues) ficou em terceiro lugar, com 18,66% do total e obteve
152 votos de docentes, 170 votos de técnicos administrativos e 1.067 votos de estudantes.
O resultado será entregue para o Colégio Eleitoral no dia 15 de março. Por sua vez, o referido colégio se reunirá no
máximo em até três dias úteis para apreciação e homologação dos resultados, bem como, para a elaboração da lista
tríplice que será encaminhada ao Ministério da Educação, documento que orienta o Governo Federal na nomeação dos
novos dirigentes da Universidade.

RECURSOS
Os recursos referentes ao resultado da apuração deverão ser encaminhados a CCP até o fim do primeiro dia útil da
conclusão da apuração, que os julgará e dará conhecimento da decisão no dia útil subsequente ao da apresentação do
recurso, de acordo com o que dispõem os dispositivos legais e administrativos em vigor.
Das decisões da CCP, inclusive do Resultado Final, caberá recurso somente ao Colégio Eleitoral, e deste, ao Ministério
da Educação.

CURRÍCULOS
Etienne Biasotto
Possui graduação em Engenharia Elétrica pela Universidade de Araraquara (2006), mestrado em Engenharia Elétrica
pela Universidade de São Paulo (2009), doutorado em Engenharia Elétrica pela Universidade de São Paulo (2012) e
especialista em Gestão de Hospitais Públicos Federais pelo Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio Libanês
(2014). Atualmente é professor adjunto da Universidade Federal da Grande Dourados, atuando principalmente nos
seguintes temas: sistemas de distribuição, transitórios eletromagnéticos, modelagem computacional, eficiência
energética, qualidade de energia, detecção e classificação de distúrbios elétricos.
Mais em: http://lattes.cnpq.br/6157298547119234 (http://lattes.cnpq.br/6157298547119234)
Claudia Gonçalves de Lima
Possui graduação em Nutrição pela Universidade Paulista (2008), mestrado em Alimentos e Nutrição pela Universidade
Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (2010) e doutorado em Alimentos e Nutrição pela Universidade Estadual
Paulista Júlio de Mesquita Filho (2015). Atualmente é professora assistente da Universidade Federal da Grande
Dourados. Tem experiência na área de Nutrição, com ênfase em Técnica Dietéica.
https://portal.ufgd.edu.br/noticias/chapa-1---unidade-ufgd-e-a-vencedora-da-consulta-previa-para-reitoria
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http://lattes.cnpq.br/9328764543046807 (http://lattes.cnpq.br/9328764543046807)

PROGRAMA

DE

TRABALHO:

http://files.ufgd.edu.br/arquivos/arquivos/78/CCP/Programa%20de%20Trabalho%20dos%20candidatos/Chapa%201%20%20Programa%20de%20Trabalho%20-%20Unidade%20UFGD%202019.pdf
(http://files.ufgd.edu.br/arquivos/arquivos/78/CCP/Programa%20de%20Trabalho%20dos%20candidatos/Chapa%201%20%20Programa%20de%20Trabalho%20-%20Unidade%20UFGD%202019.pdf)
REGIMENTO

DA

CONSULTA

PRÉVIA:

http://files.ufgd.edu.br/arquivos/arquivos/78/CCP/Normas%20do%20Processo%20Eleitoral/Res.%200012018%20Aprova%20Regimento%20da%20Consulta%20Pr%C3%A9via%20para%20escolha%20de%20reitor%20e%20vicereitor.pdf

(http://files.ufgd.edu.br/arquivos/arquivos/78/CCP/Normas%20do%20Processo%20Eleitoral/Res.%20001-

2018%20Aprova%20Regimento%20da%20Consulta%20Pr%C3%A9via%20para%20escolha%20de%20reitor%20e%20vicereitor.pdf)
CONTATOS
Página: https://www.ufgd.edu.br/comissao/ccp/index .
E-mail: eleicoes@ufgd.edu.br
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Unidade de Urgência (/divisao/usu/index)
https://portal.ufgd.edu.br/noticias/chapa-1---unidade-ufgd-e-a-vencedora-da-consulta-previa-para-reitoria
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SEI/MEC - 1505508 - Ofício

Ministério da Educação
Esplanada dos Ministérios Bloco L, Edi cio Sede - 3º Andar - Bairro Zona Cívico-Administra va,
Brasília/DF, CEP 70047-900
Telefone: 2022-8107 - h p://www.mec.gov.br
OFÍCIO Nº 999/2019/CGLNES/GAB/SESU/SESU-MEC
Brasília, 09 de abril de 2019.

À Senhora
Liane Maria Calarge
Reitora
Universidade Federal da Grande Dourados - UFGD
Unidade I - Rua João Rosa Góes, 1761 - Caixa Postal 322 - Vila Tonani II
CEP: 79.825-070 - Dourados/MS
Assunto: Lista tríplice para escolha de Reitor.
Magníﬁca Reitora,
1.
Em atenção ao O cio nº 122/2019-REITORiA/UFGD, por meio do qual a
Universidade Federal da Grande Dourados remete lista tríplice para escolha de Reitor da
ins tuição, informa-se o que segue.
2.
Nos termos do do caput e do inciso I do art. 16 da Lei nº 5.540/1968, com
redação dada pela Lei nº 9.192/1995, a elaboração da lista tríplice encontra-se inserida na
competência exclusiva do Colegiado Máximo da universidade ou de Colégio Eleitoral que o
englobe. Independentemente da realização da consulta à comunidade universitária e até
mesmo do seu resultado, a consulta prévia não poderá vincula juridicamente o Colegiado para
elaboração da lista.
3.
Em análise da documentação reme da a esta Secretaria de Educação Superior,
observou-se que o arts. 28 e 29 do Estatuto da UFGD não estão de acordo com a prescrição
legal, ao deﬁnir que a lista tríplice abarcará os nomes indicados pelo Colégio Eleitoral da
UFGD, de modo a homologar a consulta à comunidade previamente realizada.
4.
De outra parte, observa-se que o art. 33 do Anexo à Resolução 001, de 07 de
dezembro de 2019, que rege a consulta à comunidade da UFGD, vai de encontro ao art.
1º, § 3º, do Decreto nº 1.916/1996 no que estabelece peso paritário aos votos do corpo
discente, docente e técnico-administra vo.
5.
Nesse contexto, res tui-se o expediente para providências com vistas ao ajuste
dos atos norma vos em comento, bem como a realização de processo eleitoral em
conformidade com a legislação per nente.
6.
A Secretaria de Educação Superior permanece à disposição para prestar
eventuais esclarecimentos adicionais.
file://galileu/REITORIA-SOC/SOC_Juciane/Colégio Eleitoral/Eleições 2019-2023/Oficio_1505508.html
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Atenciosamente,
MAURO LUIZ RABELO
Secretário de Educação Superior
Documento assinado eletronicamente por Mauro Luiz Rabelo, Secretário de Educação Superior, em
10/04/2019, às 14:10, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento da Portaria nº
1.042/2015 do Ministério da Educação.
A auten cidade deste documento pode ser conferida no site
h p://sei.mec.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 1505508 e
o código CRC 003475C3.

Referência: Caso responda a este O cio, indicar expressamente o Processo nº 23000.009995/2019-98

file://galileu/REITORIA-SOC/SOC_Juciane/Colégio Eleitoral/Eleições 2019-2023/Oficio_1505508.html
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS
FOLHA DE ASSINATURAS
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E
CONTRATOS

Emitido em 24/04/2019
OFÍCIO Nº 44/2019 - RTR (11.01)
(Nº do Processo: 23005.014740/2018-16)

(Assinado digitalmente em 24/04/2019 15:49 )
RAQUEL DE FATIMA CAVALHEIRO CALDAS
ASSESSOR
1623177

Para verificar a autenticidade deste documento entre em http://sipac.ufgd.edu.br/documentos/ informando seu
número: 44, ano: 2019, tipo: OFÍCIO, data de emissão: 24/04/2019 e o código de verificação: 02028b02eb
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A Universidade Federal da Grande Dourados vem a público oferecer a toda a sociedade mais informações sobre os
processos Consulta Prévia e de elaboração da lista tríplice pelo Colégio Eleitoral para escolha do(a) reitor(a), de modo a
dirimir quaisquer dúvidas ou mal entendido que vem sendo divulgado.
Como é feita a Consulta Prévia e para que ela serve?
A Consulta Prévia é elaborada pela Comissão de Consulta Prévia (CCP), criada e aprovada na assembleia do Colégio
Eleitoral.
A Consulta, como o próprio nome já diz, não é uma eleição. Trata-se de um procedimento consultivo, que tem o nobre
objetivo de dar a oportunidade para cada um dos membros da comunidade acadêmica expressar sua opinião e participar da
escolha da futura gestão.
Para a comunidade da UFGD, a Consulta Prévia é uma conquista da democracia e tem fundamental importância, no
envolvimento e participação de todos estudantes, técnicos-administrativos e docentes. No entanto, é sabido que a eleição dos
nomes que vão compor a lista tríplice acontece, de fato, no Colégio Eleitoral.
Como é composta a lista tríplice?
O Colégio Eleitoral é o único órgão que pode, legalmente, proceder a eleição dos candidatos que irão compor a lista tríplice.
No dia 21 de março de 2019, o Colégio Eleitoral da UFGD realizou votação, que foi transmitida ao vivo pelo canal oficial da
universidade

via

Facebook,

e

que

pode

ser

acessado

pelo

link:

https://www.facebook.com/ufgdoficial/videos/2518228808404140/
(https://www.facebook.com/ufgdoficial/videos/2518228808404140/).
Na ocasião da votação do Colégio Eleitoral, qualquer docente que faz parte do quadro da UFGD, que tenha doutorado e que
está efetivamente dando aulas, pode colocar seu nome à disposição para concorrer na votação.
Quem participa do Colégio Eleitoral?
O Colégio eleitoral é composto pelos membros do Conselho Universitário (COUNI) e o Conselho de Ensino, Pesquisa,
Extensão e Cultura (CEPEC). Participam desses conselhos representantes dos docentes, dos estudantes, dos técnicosadministrativos e também membros da sociedade civil. A reitora, vice-reitor e pró-reitores têm cadeira cativa no COUNI e
CEPEC e os diretores de faculdade no COUNI, portanto, automaticamente, também fazem parte do Colégio Eleitoral. Mas, 2/5
a
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maioria dos membros de todos os conselhos É ELEITO ou INDICADO
pela sua categoria. Ou seja, o Colégio Eleitoral é

composto por um grupo bastante diverso de pessoas sendo estudantes, professores e técnicos de todas as faculdades. É
importante lembrar que em todos os conselhos sempre é respeitada a proporção de 70% de membros representando os
docentes, de acordo com a legislação vigente.
Qual diferença entre o voto 70-30 e o voto paritário?
Desde a sua criação, a comunidade acadêmica da UFGD, em sua ampla maioria, defendeu a paridade dos votos nos
processos de Consulta Prévia. Isso porque há um entendimento de que não há pessoas mais ou menos importantes dentro
da universidade: é necessário o envolvimento de estudantes, professores e técnicos-administrativos para que a instituição
possa continuar crescendo e se desenvolvendo. De tal forma, sempre que se suscitou o debate sobre a proporção dos votos
em Consultas Prévias, houve predominância do voto paritário.
Na Consulta Prévia, podem votar os três segmentos da comunidade acadêmica: estudantes, técnicos-administrativos e
professores.

De

acordo

com

o

regulamento

da

Consulta

Prévia

aprovado

pelo

Colégio

Eleitoral

(http://files.ufgd.edu.br/arquivos/arquivos/78/CCP/Normas%20do%20Processo%20Eleitoral/Res.%200012018%20Aprova%20Regimento%20da%20Consulta%20Pr%C3%A9via%20para%20escolha%20de%20reitor%20e%20vicereitor.pdf), o voto de todos os estudantes tem um peso de 33,33%, assim como o voto dos técnicos-administrativos tem peso
de 33,33% e dos docentes tem 33,33%. É assim que se calcula o chamado “voto paritário”.
De acordo com a legislação de 1968, as universidades devem organizar seus conselhos e órgãos consultivos sempre com
70% de presença dos professores e 30% para outras categorias. Essa forma de calcular a proporção de participantes é
comumente chamada de “70-30”. Nos órgãos colegiados, a UFGD sempre respeitou a proporção 70-30. Muitas universidades
brasileiras utilizam essa proporção não somente para compor os órgãos colegiados, mas também para orientar a apuração
dos votos em Consulta Prévia.
Com relação à Consulta Prévia realizada em março de 2019 na UFGD, a chapa 1 obteve 29,83% dos votos. Calculando o
peso dos votos com a lógica “70-30”, a chapa 1 teria o equivalente a 36,6% dos votos. Assim, mesmo que a forma de cálculo
para a Consulta Prévia fosse alterada, desrespeitando a autonomia de gestão universitária e a tradição democrática da
UFGD, ainda assim o resultado da Consulta Prévia indicaria a mesma classificação das chapas.
Por que a lista tríplice não tem o nome de quem concorreu na Consulta Prévia?
Durante o processo de Consulta Prévia, todos os professores doutores que se candidataram ao cargo assinaram
espontaneamente um documento elaborado pelo Sindicato dos Técnicos Administrativos (SINTEF), Associação dos Docentes
(ADUF) e Diretório Central dos Estudantes (DCE), os três segmentos que compõe a Universidade. Neste documento, os
candidatos se comprometeram a NÃO compor a lista tríplice caso não fossem eleitos em 1º lugar. No entanto, se algum dos
candidatos, ou qualquer outro professor(a) doutor(a) tivesse interesse em participar da lista, mesmo não tendo participado da
Consulta Prévia, poderia ter feito isso inscrevendo-se na ocasião da eleição do Colégio Eleitoral.
Quais esclarecimentos o MEC solicitou à UFGD?
De forma sucinta, três motivos levaram à devolução da lista tríplice a UFGD: impossibilidade de o resultado da consulta prévia
à comunidade vir a vincular a decisão do colégio eleitoral; a inadequação legal dos arts. 28 e 29 do Estatuto da UFGD, que
define que a lista tríplice abarcará os nomes indicados pelo Colégio Eleitoral; e inadequação do art. 33 do Anexo à Resolução
nº 001, de 07 de dezembro de 2019, que, ao reger a consulta prévia, estabeleceu peso paritário aos votos do corpo discente,
docente e técnico-administrativo na consulta prévia.
A UFGD vai realizar novas eleições?
O

ofício

999/2019

(http://sipac.ufgd.edu.br/public/verArquivoDocumento?

idArquivo=2076047&key=a8cb4e9163ff72b3bf9b8336caecbc77&idDocumento=99230&downloadArquivo=true&publicPath=true),
enviado pela Secretaria de Educação Superior do MEC em 9 de abril, solicita esclarecimentos.
O documento do MEC lembra que a elaboração da lista tríplice, que na UFGD é de competência do Colégio Eleitoral e que,
independentemente da realização da consulta à comunidade universitária e até mesmo do seu resultado, a consulta prévia
NÃO poderá vincular juridicamente o Colegiado para elaboração da lista. E pede ajustes dos atos com relação ao voto
paritário dado à Consulta Prévia.
Como encaminhamento, a administração central da UFGD solicitou orientação jurídica da Procuradoria Federal. O parecer da
Procuradoria

(http://sipac.ufgd.edu.br/public/verArquivoDocumento?

idArquivo=2076637&key=11c3ebad418f9e1c91475ea39e166615&idDocumento=100156&downloadArquivo=true&publicPath=true)
manifestou inexistência de questões jurídicas a serem superadas ou de vícios a serem sanados na formação da lista tríplice e
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Portal UFGD

A Reitoria convocou uma reunião com o Colégio Eleitoral, nesta quarta-feira, 24 de abril, para apreciação da resposta ao
MEC

(http://sipac.ufgd.edu.br/public/verArquivoDocumento?

idArquivo=2077475&key=bc09bfdcf1db096aed6c27faa3d12b9d&idDocumento=100846&downloadArquivo=true&publicPath=true).
Esta foi aprovada por unanimidade e já foi encaminhada ao MEC.
Assessoria de Comunicação da Reitoria
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bro de 1983, que regulamentar o processo de escolha dos dirigentes universitários.

lU

Q
I
l

DESPACIIO:

TAAB. DE ADMINIST. E SERV. PÚBLIC O - EDUCAÇÃO, CDL TURA E DESPCRTO _ CONST. E JUSTI
ÇA(ART.54) ~ ART.24, 11

I~C<M. DE TRABALHO

I
REGIME DE TRAMITAÇÃO

APENSADOS

PRAZO I EMENDAS

PRIORIOAr). f:
COM1SSÃO

DATA/ENTRADA

cOMISSÃo

c: ít4SP .L1J 051$.5

o

Z

-....

lU
lU

Q

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

DISTRIBUlÇÃOIREDISTRIBUIÇÃONISTA

A(o) Sr(a).

.

Deputado(a): ~ 7il&fw

. ;l"ir 'r

Em _IOe

!y..eti2

f1LAss..,___::2.~~====::::::'::~~~:""""::"-

lU

A(o) Sr(a). Deputado(a):_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

O

~

a..

1

1

O

-,

1

1

A(o} Sr(a). Deputado(a): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___

....

INiCIO

Em_I_I_f..ss.:, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Em_I_I_Ass .._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

A(o) Sr(a). Deputado(a):_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Em--1__I_Ass.::__________

~

_ _ _ ____

A(o) Sr(a). Deputado(a)::_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Em--1_I__Ass.: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
A(o) Sr(a). Deputado(a)::_ _ _ _ _ _ _---:---:-_ _ _ _ _ __
Em_I_I_Ass.: _ _ _ _ _ _ _-:---=-::-_____
A(o) Sr(a). Deputado(a): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
GER 8.17.07.003-7 (AGO/94)

Parecer 00028/2019/ADV/PUMS/PGU/AGU (1549434)

SEI 23000.009995/2019-98 / pg. 46

....

__ _

•

,

I

CÂMARA DOS DEPUTADOS

•
)

/

6

, d
... ...

7.

ositl

ti

1t

•

1
ee 1

ce

C(

CO

(
T

I

r e:;

Ç>

a

o~

•

.

(

'" "

I A

o

1

77
uI

{,

t

ln

I

1

,

,

1m

~

r

os

ti

1"\.

,

•
r~ltari

T

en
~

.

o

I

VJ.ço

(

I

C. I
l.;

•

T

r
r

r)

I

,,

GER 3.21.01.007-8 (MAU92)

Parecer 00028/2019/ADV/PUMS/PGU/AGU (1549434)

de

r

•

SEI 23000.009995/2019-98 / pg. 47

..

.-

•

PROJETO DE LEI

Altera dispositivos da Lei n° 5.540, de 28 de
novembro de 1968, da Lei n° 6.420, de 3 de
junho de 1977 e da Lei n° 7.177, de 19 de
dezembro de 1983, que regulamentam o
processo de escolha dos dirigentes
universitários.

I

1

j
}

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1° O art. 16 da Lei n° 5.540, de 28 de novembro de 1968, com as alterações

introduzidas pela Lei n° 6.420, de 3 de junho de 1977 e pela Lei n° 7.177, de 19 de dezembro de
1983, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 16. A nomeação de Reitores e Vice-Reitores de universidades, e de Diretores e

Vice-Diretores de unidades universitárias e de estabelecimentos isolados de ensino superior
obedecerá o seguinte:
I - o Reitor e o Vice-Reitor de universidade federal serão nomeados pelo

•

Presidente da República e escolhidos entre professores dos dois níveis mais elevados da
carreira ou que possuam título de doutor, cujos nomes figurem em listas tríplices
organizadas pelo respectivo colegiado máximo, ou outro colegiado que o englobe•
instituído especificamente para este fun, sendo a votação uninominal;
II - os colegiados a que se refere o inciso anterior, constituídos de representantes
dos diversos segmentos da comunidade universitária e da sociedade, observarão o mínimo
de 70% (setenta por cento) de membros do corpo docente no total de sua composição;
III - em caso de consulta prévia à comunidade universitária, nos termos
estabelecidos pelo colegiado máximo da instituição, prevalecerão a votação uninominal e o
peso de 70% (setenta por cento) para a manifestação do pessoal docente em relação à das
demais categorias.
IV - os Diretores de unidades universitárias federais serão nomeados pelo Reitor,
observados os mesmos procedimentos dos incisos anteriores;
V - o Diretor e o Vice-Diretor de estabelecimento isolado de ensino superior
mantido pela União, qualquer que seja sua natureza jurídica, serão nomeados pelo
Presidente da República, escolhidos em lista tríplice preparada pelo respectivo colegiado
máximo, observado o disposto nos incisos I, lI, III;
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FI. 2 do projeto de lei que "Altera dispositivos da Lei n° 5.540, de 28 de novembro de 1968, da Lei
n° 6.420, de 3 de junho de 1977 e da Lei n° 7.177, de 19 de dezembro de 1983, que regulamentam
o processo de escolha dos dirigentes universitários".

•

VI - nos casos em que a instituição ou a unidade não contar com docentes, nos dois
níveis mais elevados da carreira ou que possuam título de doutor, em número suficiente
para comporem as listas tríplices, estas serão completadas com docentes de outras unidades
ou instituição;
VII - os dirigentes de universidades ou estabelecimentos isolados particulares serão
escolhidos na forma dos respectivos estatutos e regimentos;

vm - nos demais casos, o dirigente será escolhido conforme estabelecido pelo
respectivo sistema de ensino.
Parágrafo único. No caso de instituição federal de ensino superior, será de 4
(quatro) anos o mandato dos dirigentes a que se refere este artigo, vedada a recondução ao
mesmo cargo, observado nos demais casos o que dispuserem os respectivos estatutos ou
regimentos, aprovados na forma da legislação vigente, ou conforme estabelecido pelo
respectivo sistema de ensino."
Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° Revogam-se as Leis nOs 6.420, de 3 de junho de 1977 e 7.177, de 19 de

dezembro de 1983 .

•

Brasília,
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Art . S9 A organização c G funclOnnmento dos estabelecimento, isolacios de ensino sUI>erlor serão disciplinados em regimentos, cuja a"rov.lçllO
devera ser submetida a.;> Cünselho de
F:ducação competente.
Art. 79 As universidades organl7nr-sc ão diretamente ou mediante a
reunião de estabelectmentos ja reconhecidos, sendo. no primeiro caso,
sujeitas à autorização e reconhecimento e, no segundo, apenas & reconhecimento.

.o\rt. 89 Os estabeleclmelltvs ISOlados de ensino superior devt!riio . fempre que posslvel Incorporar-se a universidades ou congregar-se Cf!lll escabeleclmentos isolados da !Tlesm:t localidade ou de localidades próximas,
constituindo, neste último ca~o, federações de escohls, regidas por uma
administração superior e com regi':'
mento unificado
que lhes permita
adotar crllérlos comuns de organização e funcionamento.
Parágrafo único . Os programas ae
financiamento do ensino supprior
~on , ldernrão o disposto nes te artigo .
Art. 9 9 VETADO
Art . 10. O Ministério da Educação
e Cultura, medllLIlte proposta do Conselho Fedeyal de EducaçAo. fixara r.s
distrlto.s geO-educaclonals paI a ar.lutinação, em unlversldadrs 011 f~
deraçiio de escolas, dos estab eleCImen tos ISOlados de ensino superio~ existentes do PaLs.
Paragrafo único . Para "feito do
disposto n~te arti go. sera livre a associado d~ Instituições ;;f!liais ou

.,

•
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partlculare" de tnHlno IUI).'rlur lia
nll!11ma entidade de uIveI un\vcrsltClrlu
011 ,cderaçAo,
Art. 11 . As unlvcrsldná.es orgnmnr-se- Ao com .., seguintes r.aracterlstlcas:
OI unidad e dt /lalrIIllGul:J e 11111111 ·
ul5traçAo;
b) estrutura orgClntca com base enl
departamentos reunidos ou nAo em
unIdades mais ampla.s;
c) unIdade de funçOes de ensIno
e pesQuIsa, vedada a dUl>lIcn~'Ao de
mel06 para fins Idênticos ou equln lentes;
d) racIonalidade de orSlUllzaçÁo,
com plena utilização d06 reçursos nu>terlals e humanos;
el universalidade de campo, pelo
cultivo das 'reos fundamenll.\ls dos
conhecimentos humanos, estudados
em 51 mPRmos ou em razio de ulteriores aplicações e de uma ou mais
Areas técnIco- profissionais;
11 flexlblllda,de de métodus e critérios , com vistas l3 diferenças IndividuaIs dos aluno~ , às peculiarIdades
~lol1als e ls posslbllldade$ de comblnaçAo dos conhecImentos )lara novos cursos e programas de pesquisa ;
1/)

•

\/ETADO

Art . 12 . Vt:rADO .
I 19 VETADO.
I 29 VETADO .
I 39 O departamento serã a menor
IracAo da estrutura unlversllárla para
todo.~ os efeitos de organização IIdmlnlstratlva, dldátlc()-clentfflca e de ólstrlbulcão de J>~oal, e compreenderá
disciplinas afins .
Ar!. 13 . Na adminIstração superior da universidade, ha verti órgãos
centrais de supervlsAo do ensino e da
pe~QlIlsa . com atribuições deJlberatl··
va s. dos Quais devem participar rlocpnles dos vtlrlos setores Dâ~lco$ e de
formação profissional .
I 19 A universidade poderà também
cria r órgãos setoriais, com tunçoes
dellberatlva.s e executivas, destinado.'
a co ~rdenar unIdades afln ~ para In··
t rgraçáo de suas atlvldadf's .
t 2° A coordenação dldáth:a de cada
curso ficará a cargo de um colegiado,
constltuldo d~ repr~·e nta.ntes das 1101dad~~ que participem do res~ctlvo
ensin o.

Art . 14 , Na forma do relpecllvu
estatuto 011 ","nenlO, o cul"lado a
que eateJa areta a admlnllt.rlt;lo lU ·
perlor da universidade ou e.tabeleclmento bolado incluir.. Imtre 'I!WI
membros, eem dliellO a voz e voto,
rrpre&entantel orlgtnt.rlus de atlvldadtA, cateeorlll ou 6rlAo, dl~t1ntos
de modo que nlo lubsllta, Dece"lamente, a preponderlncla de profesIiOres classificados em determinado nl vel.
Parilgrafo unlco . Nos o)rl:605 a que
f C refere fste artigo, haver .. , obrlla\órlamente, representantes da
comunidade, Incluindo as elll .<;"~3 pro dUlorlS .
Arl . 15 . Em cada unlverslcladp sob
Jorma de autarquia especial ou estabelecimento taolado de ensino superior . mantido pela UnlAo, naverA um
Conselho de Curadores, ao qual caberil a flscltlb:açlo econOll1lco-Unan ·
celra .
Parágrafo único . FarAo porte dO
Conselho de Curadores, !lU prollorção de um tfrço deste, elemr.ntM estranhos ao corpo docente e ao d11Cente da universidade ou estabelecimento Isolado, entre os quais reprelentantes da IndústrIa, devenoo o respectivo estatuto ou regimento dispor
sõbre S\la escolha, mlndato e atribuIções na estera de lua cempetêncla .
Art . 18 . A nomeaçAo de Reitores e
Vice-Reitores de unly.ersldades e DI,;
retores e Vice-Diretores de unidades
wllversltárlas ou estabelecimentos Is()lados far -se-á com observ;\ncla dos
seguintes prlnclplos:
I - O Reitor e o Vice -Reitor de
ul1lv~rsldade oficiai serão nemeftodos
p~lo respectivo Qovfmo e escolhidos
de listas de nomes IndIcados pelo Coneelho Universitário ou colegIado eqUIvalente .
n - Quando, na aOmlnlstração superior universitária, houver órgAo deliberativo para as atividades dol ensIno
e ~qutsa, princIpalmente ~ com\ltuldo de elementos escolh!do!\ pelos
Depa'rtamentos, a lista a que se refere
o Item anterior eert. orlanlzada f'm
reunião conjunta desse . órgAo e do
Conselho Unlversltérlo ou colegIado
equivalente .
111 - O Reitor e o DlreLor de universidade, unIdade unlversltArla cu e~ 
labeleclmento Isolado. de ~aréter particular, serAo escolhidos na forma do,
respectivos estatutos e regimentos .
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IV - O DIretOr de w lldn1c unlveraltárla ou estabelecImento Iaolado,
quando ofIcIaI, lIera eacolhldo conforme estnbelecldo pelo respectlYD ,Istema de ensino, salvo nos casos prevlslos do I 19 dêste artigo,
t I' Os Reitores, VIce-Reitores, DIretores e Vlce-Dlretorea das Inatnulçoes de ensino superior, mantll1as
pela União, salvo o disposto no I 3Y
dêsl ~ artl ~o. serão Indicados em I1 sI n.~ d(' 5 " i ~ nLCrlu pr l05 r e., p ~ r. I II'()~

•

dos da pI'.'I()uL~ a que lhes são Inerentes .
Art , 21. O concurso vestibular, referido na letra G do art, n. &branler' os oonheclmentoe comuns l i dlversas formas de educaçlo do segUDdo grau tem ultrapassar este nlvel de
oomplexldade para avaliar a fOlTnação recebida pelos candidatos e ~ua
aptidão Intelectual para p.sludns superiores .
l'a r6.:rafIJ III IIco IJI'lIllfl (lu IITII I U
coh:la d ' ", e n Oll lrn' los .. rI-, I'r.':< ld " II dt'
Irt.s ano.'
a conlnr da \' I~~nr!ll
I ~ da RCIJ lI lJll ra .
dp~ ta P-1. o concurso \'es tlbular se~iI
: ~, ~e ~a d e Qual ro an o> o mapd al o IdI'nticO, em s(·u conl Hido, para lodt'S
d .-~ Re: :oce.<. Yicp-Re l tor~ , Diretores
C $ cursos ou 'reas de conhecllnt:J 1. ",
e \·:,·e- Dlrt'I CTes. vedado 'J e~ ~ rrl d ,} ar ins. e unificado. tm sua t'xeClI~j\ .).
de d(l; ~ msnd sl os consf'cu ll·, : ,s .
no muma. unh'ers ldade ou federac:ü 'l
dt>
escolas, ou no mesmo eslabelE\"l: 3: vnADO .
menlo L~lado de organl7.ação plurlc'\T rleular. de IIc/lrdo eom os eslntutos ~
f 4° Ao Reitor e ao Ol rrlor caberá
ze lar prla rnallulf'lIçl'lo da ordem e rrl/ flnrntos ..
discipli na no Amblto de suas alribul Art. 22 . VrfADO .
ções, re s p ond~ndo por a buso IJU oml5!'ão .
ai VrfADO;
b) VETADO;
Arl . 17 . Nas un lversldad e._ e n os
C) vETADO.
es tab<'l ccimentos Isolados (le rns ino
superior poderão ser ministradas as
Art . 23 . Os cursos prn(JssiIJnals po~ rgu jl\ j('s modalidades de cur~os:
deriio, segundo a nrea ooranglda,
apresentar modalidades
diferentes
a) de graduação, abertos á 'llatrlquanto
ao
número
e
á
duração,
1\ fim
cuIa de cand idatos que hajam conde corresponder ã s conel lçóes do mercluldo o cicio colegial ou r.Qulvalent~
endo de trabalho .
e tenham sido classlrlcadN' em COll ClITSO vestlbultu;
I 19 Scrão orgnnl7.1\dos ~'Jrsos prob) de póS-graduação, abertos á marlsslonals de curta duraçã:>, destinatricula de candidatos diplomados em
dos a proporcionar habilitações Incurso de graduação que preencham
lennediárlas de grau superior,
as condições prescritas em cadn caso;
I 20 Os estatutos e regimentos disc), de especl&ltzação e aperrelçoaciplinarão
o aproveitamento dos estumento, abertos ã matricula de candos
dos
cicIos
bãslcos e profissionaiS,
didatos diplomad os em cursos de graInclusive os de curta duração, entre
duação ou que apresentem r.!tulos
si e em outros cursos.
equlvalen te.~ ;
d ) de extenslio e outro.~ . abertos a
Art. 24 . O Conselho Federal de
candidatos qu e satisfaçam 'lS rtQulsl.. »tucação conceituará os cursos de
I o.~ exig idos .
pós-graduação e baixará normas gerais para sua organlzllçl\o, depenArl. 18 . AI ~m dos cursos correl;sua validade, no territórIo nadendo
ponelen Ies a prOfissões reguladA,' Em
cional
,
de os estudos nêles realizados
leI. as unlvcrs ldades e os .-stabeleclos
respectivos, credenterem
organizar cIados por cursos
mentos Isolados poderão
aquêle órgão.
outros para atender às exIgências de
sua progralllaçl\o especlrlca e fazer
Parâgraro únIco . VETADO ,
face a pecullarldades do mercad o de
Art , 25 . Os cursos de especia li zat ra balho rt>glon aI.
ção, aperfeiçoamento, extensão e ouArl. 19 . VETADO .
tros serão ministrados de acOrdo com
os planns traçados e &provados pelas
Ar!, 20 . As universidades e os es!a universidades e pelos estabelecimenbelecl men tos Loolados de ensIno sutos Isolados.
perior estend eràô à comuri ldade. sob
rorma de cu rsos e serviços especiaIS,
Art . 26. O Conselho 'Federal de
n.< lI li idndt>s de ensino e os rt>sulta FO\l clI ção fi xara o curr lculn m ln lmo e
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a dllraçlo mlnlma dos cur~()S su~ r l o
rea correspondentes a proI'L~ ,ões reluladas em lei e de outros necessdrlos
ao desenvolvImento naclon&l .
Art , 21, Os dIplomas expeJ idos por
unIversidade federal ou eslodual nas
condições do art. 15 da Lei n 9 4 .024 ,
de 20 de dezembro de 1901. c?rrespondentes a curS06 reconh ecidos pelo
Conselho F('d era I de Edu c a~ão, bp.m
COIIIO os df' ': lIr,~I~~ ,'red e: l/' llI d., I ,,~
Iló" -lIradllllç/lo ~err\ll I ~1C1 "'r" " /I '
li a
própria universIdade. hn)Jo:13:1do em
capacllaçAo para o eXf'rclclo prof issIonal na ' área abr~nglda ~h N'5pecth'o currlculo, com vAlld ndo! I m lod o
o lerrllórlo naclonol ,
Mlnlst~rlo da Edu cação
e
Cultura de~IRnaré &5 unlver.~hlodrs le dernls QU~ deverAo procedr.r no re gL~ tro de diplomas
corre.;pond cllles
aos ('ursos reI erld06 neste artigo. '1X~d l dos por unIversidades par ticulares
ou por estabelecimentos lso!ndos de
ens ino superior, Imporlando o reRlslro nn Id ênticos dlrellos .

I 19 O

I 29 Nos unldRd e. da Fl'drra çll o f'1Il
que haja universld a-:le e.~todual . nR~
condições referidos nesle arlll!l) os dIplomas correspondentes 305 mesmos
cursos, expedidos por esta ;)': lec l m ~n 
I<,s I"olodos t!e en,~ l no sup"rlfl r m!lll tid os pelo Estndo, se rfi o r eg istrad os
nessa Universidade .
Art . 28 . VETADO .

l 19 VETADO .
I 29 Entre os perlodos lellv05 re ~ u 
larps , conforme disponham os e s I~ tu 
tos e regimen tos. &!rão ~ xcr. u to :lo;
prcgramas de ensino e pesQI11-; 1I- '1u e
as.~gurem o funclonamentA continuo
das Instituições de ensino supp.rlor .
Art. 29. Serd obrigatório. no <'n sino superIor . a freqU<!ncla d ~ professóres e alunos, bem como a execução
In tegral dos prog ramo ~ de ensi no.
§ 19 Na forma dos cs tatll to~ e rl! glmentos, será passlvel de SII!lçã:> dl ~
clpllnar o professor Que, q~m :n otlvo
aceito como justo pelo órgão competen te, deIxar de cumprir programa a
seu cargo ou horário de t raba lh o a
que e<teja obrigado. Importando a reIncldéncla na s faltas previstas neste
artigo em mot ivo ba3tant-e para ExOneração ou dispensa, caracterlzand ose o caso com o de aband ol1 ) de ca l !,!/)
ou I'rnpr~ J:o .
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I 29 A apllcaçl\o do dlspo,t~ no IU1
rdgraro anterior far-.se -' ,"'!dIante re presentação da Inslltulçlo I)U de IjUOoI quer Interessado,
I 39 Se a representaçlo fOr con IIlderada objeto de dellbl'raçllo. o
professor fica'" df'~c IOIlO afAstado
de suas funçõ!s , na forllla tio esl atulo
ou reglmlmt.o,
I 49 Consldernr-se. á rellruvo clo o
aluno Que deIxar dc rl)lIIllareCpl' o
11111111111), IU'I'vIAln 1'111 r.Mlllul/l II U le/(Imenl.o. das atlvldllllt'!I JlflJ/(lllllllldRS
pRI A c&~ a disciplina .
I 5° O 0110 lei h'o podl'rn Sl'1' p ro f rogado por moth'o de calamldacl l' PU bca' guerra exl{"ma, cOIl\'ulslo In lerna e. a crlt~rlo dos órgãos compe t~nfe.~ da Universidade e eslabeleclmcnto~
Iso!ados, por outras Cl\llSaS
'~ xcelH'lonals , Indl'llendf'lIf I's 1111 \ ' /111 fade do corpo dlsct'lIte ,
Art. 30 . A formação dc p r Ll l e~~ o
res parai o ensino de se/(unrlo ~ nltl .
de disciplinas ReraL~ ou técnicas, bem
COIIIO o preparo de especlall,~1 os df's ·l!nados ao trabalho de planejnm "nlo ,
s Ullcrvlsão, adrnlnlstrnçl\o, Ins"eçãn c
orientação no âmbito de e.~coln !l c ~ Is 
tnna~ escolares, fnr-se-á .!1Il
u lv!'1
superIor ,
f 19 A fo rmaçl\o dos pru! e··!lÓrc.• c
I'spcclallslas prev ls los
n e., tl' a rll" o
reallzar -se-d, nas universidades mediante a cooperação das unh:l ~ d l ' ~ rf"ponsãvels pelos ~tud05 Incll1ldo.~ no ~
currlculos dos cursos respec tlvos _
f 29 A formação a Que se r e!p.re f <t-e
artigo pod-eré concenlr.r-se em um
só estabelecimento Isolado OU re<ul! a r
da cooperação de várIos \h~ve nclo n A.
s-et::unda hlpót-ese, obedecer li cOOl'dl'nação que ass~egure a unId ade d ~ s
es tudos, nA forma regimental.

'"li

CArITUI.o

11

Do Cor po D oerll t e

Art . 31. O reg ime do ma qlstérlo
superior será regulado pela le~ l slaç i\o
próprl& das sistemas do ensmo e p eJos estatutos ou regimentos das unlv e r < ldad~ e dos estollelecl :nentos I ~o
Ind os .
Art. 32. En t end em -se corno otivl dodes de magist ério supe rior , para
e feitos drsta lei :
a l a~ Qu e. perlinen lC5 aI) slst~. n a
il1 rl i .c;c: oC"iúvf'l rt e (,lI !' in o e

pr "f ; ul ~ n
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exerçam nu unlverslda.des I! nos e~ ·
\.abeleclmenl.os IIolados, em nlvel de
IraduaçAo, ou mala elevado, para fins
de transmlaslo e ampllaçio de faber;
/I) u Inerenta to admlr '
li" es ;"'r pro ·
colllr e unlvcrslLtrla ex 'rr
fr~sOres.

• 19 Uner' apenas uma ('arr~iTl\
docente, ob~ecendo ao principio da
Inlrgração de ensino e p~q!l15a~ .
: 2' Será') conslderadOli . '!III canil 'r
IJltren·ncial. para o Ingres' " e 11 jlro ·
m:lC;Âo na carreira docente do ma2ls ItT h supnlor. 05 tltelos lInlvn<jtários e o leor clentlffco dos trabalhos
dps candldalos .
!.rI . 33. OS cargos e funções d~
mag lslérlo. mesmo os J' crilldns pu
pr{)\· ld().~ . rerão desvinculadO!! de camPOs esp ~ clfkos de conhecltn~ ! IIo<.
I I" \·nADO .
I 2° No~ departamentos, poder!\ hanr llIals de um professor em cnela
nlv .. 1 de carretra .
I 3" Fica extinta. a c'tr;Jra 011 ca ·
delra nn organização do ellslllo 511 ·
pnlor do Pais.
Arl. 34 . As unlversldadea deverAo
progressivamente t: na medida de seu
Interêsse e de suas possibilidades, estender a seus docenta o Regime de
DedlcaçAo exclusiva ãs atividades de
ensino e pesquisa.
Art. 35 . O regime a qUe se refere
o artigo anterior ser' prlorltàrlamente estendido ãs 'nas de maior
ImportAncla para a formação básica
e profissional .
Arl.. 36. Os programas de aperfeIçoamento de pessoal docente deverão
ser estabelecidos pelas unlversldades,
dentro de uma polltlca nacional e
regional definida pelo Conselho Federal de Educação e promovida atrR vés ela CAPES e do Conselho Na cional de P~qui ~ as .
Arl. 37 . Ao pessoal do magistério .
superior, admitido mediante contrato
de trabalho , aplica-se excluslvamen'.e
a legislação trabalhista, observad as
as seguintes regras especiaiS:
1 a aquisição de estabilidade é
cond icionada à natureza ef ellva da
admissão, nAo ocorrendo nos casos de
interinidade oU subslltulçAo, ou qua'ldo a p~rm.anencla no emprêgo dep m der da satisfação de requlsit.os e ~ -
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peclal~ de capacidade apuradoa segundo as normas pr6prlas do enalno;
IJ - a aposentadorIa compulsórIa,
por Implemento de Idade, extingue a
rclaçlo de empreito, Independente de
Indtnlzaçl\CI, cabendo à Inllltulçl\o
compltmentar (lI proYrnt.l,~ da aooaelltadorla conctdldtl pela Inatllulçlo
de Previdência Social, se estes nllu
forem Integrais

....4'·111 /1

fJ

111

Do Corpo ]J! .'ct! llle

Arl. 38. O corpo discente terá reprr.- rlllaçã ;>, com direito n voz e "0:0,
n('s órgãos c:'!rclados das unl\'er! ldRdes e dos e~ t(\beleclmentos I~oln
des de ensino super:or, bem como em
coml!sões Insl.ilulda..~ na forma dos
(,5tntulClS (' regimentos .
I 19 A represenlaçüo estudantil
trra por obJeth'o a cooperação entre
administradores. prctessOres e alun cs,
no trabalho unl\" ~ rsltárlo .
I 29 A escolha dos representantes
c~tlldan Ils será felt a
llOr melo de
eleIções do corpo discente e segundo
critérios que Incluom o nprovelt.amenta escolar dos candidatos, de
ac6rdo com os estatutos e regimentos.
I 3" A representnção estudantil nllo
poderá exceder de um quinto do total dos membrus dns colegiados e comissões .
Art. 39 . Em cada universidade ou
eslabeledmento Isolado do ensino superIor poderá ser organizado dlret6rio rora congregar os membros do
respectivo corpo discente .
~ 19 Alpm do diretório de lmlJl!o
unh'ersltárlo, poderão formar-se dlretórlOli setoriais, de acOrdo com :l
es trut ura InLerno de cada universIdade .
i 29 Os reg imentos elaborados p ~ 
los diretórios serÃo submetld rs à
aprovação da Inst â nc ia 'universitár ia
ou escolar competen l e .
! 3' O dire tório cu j a açã o não esti v~r em consonÍln ein .:om os obJetivos para os quais / 01 Institui do, ~erá
p~ ~s l \'el dR s snnrõrs pr ~ v l s l ns nos :!stntutos ou reg imentos .
§ 49 Os dlret órlns s5" obrigados a
prf star contas dI' sUa gestão (lnRDcrlra aos órgãos da admlnlstra'; lio
un ive rsltár'n ou esccla r. n a forma
dcs e<tnl ul c' p re gi mentos .

I

\
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Art. 40 As Inslllulçôrs de enslllo
superior :
C) por melo de auas atividades c1~
extellslo. proporclonario nos corpos
dlacentes oportlUlldadea de ,lartlcIPaçlo em l,rOllramaa de mel lorla du
cOlldlçOrs de vida d4\ comunldalle r
no proce~ so geral do dcnnvolvlmento;
b) aasegurarAo ao corpo discente
meios para a reallnçAo (lo. progruma, culturais, artlstlCOli, clvlc08 e
desportivos;
C)
estimularão as aLlvldades :le
educoçAo clvlca ~ de desportos, mantendo, pma o cumprlment.o desta
norma . orlrlltnçÁO adequada e Instalacõ"" esptcilUs,
4)
estimula rio as ath'ldades que
visem .. form~ão clvlca. consideradn Indlspenst\vrl , crlaçAo de um:!
conscl~ncln de direI! os e deveres do
cldadio e do proflfalonal.
Arl. 41. As universidades deverio
criar as funções de monitor p .. r ..
alunos do curso de graduaçio que se
submeterem a provas especificas, n85
quais dem onstrem capacldflde de desempenho em atividades técnlco-dldt\tlcaa de determlnnda disciplina.
parigrafo único. As funções de monitor deverão ser renlllneradas e consideradas titulo para posterior Ingrr~o em r llrrelm de magistério ~1I
perlor .
CAPiTULO IV

DisposIções Gerais
Art. 42 . Nas unlversldndes e nos
estabeleclmen tos Isolados mantidos
pela União, os atividades técnicas poderão ser a tendidas mediante a contratação de pessoal na forma da legtslação do trabalho, de acOrdo com
as normns a serem e ~ tabel ~ cldas n03
estatutos e regimentos.
Art. 43 Os vencimentos dos servldorrs publlcos federats de uivei unlversltirlo são desvinculados do crltérlo de duração da. cursoe .
Arl . 44 . " VETADo ...

Art 46 . O Conselho Federal de EducaçA0 Interpretort\. nll Jurlsdlçlo admlnlslratlva, as disposições delta e
das demais leis que fixem diretrizes
e bas'-'lI da educRçAo naclnnal, re,uIvada 11 cnnll'ctl'l1t:11l doa RI,temas
est,\l'UA Is IIr. enslnn, drflnldR nR Lf'1
n9 4 .024. cle :lO cle d('zembro de 11101.
Art. 47 A aulorlzl\ç~ ou o reconhecimento de universidade ou estabcleclmrnln Iwlado de ensino supeTlor serA tomado efetivo. em qualquer CIlSO. por decr~to do Poder Execativo, após prévio parecer favorbel
do Consrlho Federal de Educaçlo, obsprvArlo n disposto no art. 44 desta
Lrl.
Art. ·18. O Conselho Fedpral de Erlucação. após Inquérll.o administrativo,
podera suspendrr o funrlonamtnlo
de qunlqurr estabrleclmenlo Isola :lo
de ensino suprrlor ou a autonomia
de qunlquer universidade, por motivo
de lntrlnllfncla da leglslaçlo do ~n
sino ou de preceito estatlllirlo ou re~Imental , desIgnando-se Diretor IIU
!leitor ",o tempore.
Art. 40. As universidades e os es ·
tllbelec:lmentos Isolados reconhecidos
ficam sllJ~ltos à verltlcaç~ perló1lca prlo Conselho de EducaçAo comptl.ente, observado o disposto no !Hti!':o nnll'/'ior .
Art. 60 . Dn, decisões ndntlldas pc ·
IIIS Instltulçoes de ensino superior,
após es~otadas as respectivas InstAnelos. cHberi recurso, por estrltll
arglllção cle Ilegalidade :
a) para os Conselhos Estaduais de
Eaucação, quando se tratar de estabelecimentos I~olados mantidos pelo
respectivo Estado ou de unlversl:lades Incl llldas na hIpótese do art. 15
da l.ei n Q 4 . 024, de 20 de dezembro
de 19fil;
h) parn o C<lnselho Federal de
Educação, nos demaIs casos .
Art . 51 . O Cons elho Fedeml de
Educarão fixará as condições para
revalldllcão de diplomAS expedidos
por estabelecimentos de ensino superior estrangeiros. tendo em vista o
registro na repartlcão competente e
o exerci d o profissional no Pais.

a,

cAriTULo

I 2.

Art. 14
Art. 15
Ar l . 45

posto no artlRo 11 desta LeI, podendo, ae necessirlo e con,enlenl.e, Incorporar estt.beleclmenloa de ensino
e pesquIsa também manUd06 pela
Onllo, nlltentes na mesma localtaade ou em localidades próxlmaa.
Par6grafo anlco. verIficada, dentro
de doze meses, a partir da data de
publicação desta Let, a Juizo do Conselho Federal de Educação, a Impo~ 
slbllic'llde do disposto neste artigo,
as unlnrlldades rura~r. /lerio tnrorporndL' 's fedcrlll~ existentes lia
mesmll regliio .
Arl. 53

VETADO

Art . 54

Vr.rAno

Ar! . 55

VETAno

VETADO
Arl. 56
Arl. 57
VF.TADO
Art. 58. Ficam revogndM as dlspo~Içõcs em contrário .
Art. . ~9. A Ilresentc Lei entra ('1lI
vigor na "atn de sua publicação.
BrRsllla. 28 dt: novemnro de 196R :
1479 da Indppendfncla e 80· Iln
I~ e púhllcn.

A.

COSTA

l'ar~o

r:

Sll.VA

DI/tra

v

DispOs ições Transtlór fas
Arl. 52. As atuais universidades ru-

man tidas pela União, deverão
reorganiza r-se de acOrdo com o dl~-

TIlIS .
VETADO

...
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1,;;':1 H9

{l , 4~0

._-

~E

3 111:

JtlJfUO

DE

um

Alt('rC! a Lei n9 5 , lHO, d e 2b de nCollt'1ll0rc, H 1!l6Il, qUI: .. ffm n",. na: 'c orua"f~
Çáo e Ifl71c1nn~mPlto à e. f, n"UO I!upertc', e nca artiCulLI(!lÍo ~ l1n G escula mlalca, e dá outras p;u1'lã~fLCt.:;f,"

O Presidente da República
Faço aaber qUI! o Congresso Nact.mal lp'c .. eta c eu sancIone Q ,1 egulnte Lei:
Art. 19 O Art, 16 da Lei n 9 6.540, de 28 ~c novembro de 06::, passa a ter"
a aei'U1nt.e redaçli..):
"Ar! 16. A nomeação de I"..eit>re:' c Vice-Reitores c e ~.1niversldades.
e de D :
'I'E'S e VIce-Dh elOH.S de l 'ni t.: ades univerliiLárl.~ e de estabeleClmen:.o, ' ,~dos de en:ln" superior, 01 edeccrá (lO SCi\:1nt l: ' .
I -- o Heitor e o Vice-Reitor C:l Universidade crelal se 10 nomeados
pelo Chefe elo POder E;cccutho, es.;oll'.ldos em llatas pN' )IU IdaS J)CIr um
, C'clé':i.) Elclt,'ral especiul. C'omtituldo dn reuru no d .) Coru;~lho Unh'prsl.. - .
:. r l'iu (' ct c,~ t rgii ,)s col tJ;~ indo~ Il!;',ximos d I,) c l1S1no .c p~:;qU I5 :\ r. de adm1niMraç;\,'l. ou ('quivnlente;

..

TI -- 1)5 v ,:J'igc.nLes de ullh er:;illó des ou u;tahelt.c:mcnl os isolados par' lc 'I hr''!,> .,)CI';\,) (' ~ « (llhltl0~ na f(·nua do~ rcsper:tivos estatut:J;; c r eglment c,;;
"' .
I H -- o Dirot"r c o V i r.e-DIl~tol' de l"siRbeleclment.o jS(·l:ldo df'O ensino
:, II ;) P. !. 101' man ' iei!) pela llflião c! ur.ndo cUII.i tituidlJ el.l autarquin serão nOm ea do,- peJO i>l'(? ~ ltlen1e :ia l«'plll>1tca, e li:) caso de D irt<tor {' Vice-Direttir
d e unidade u:li\'el:,it ál'ia, }.leIo M;nistro da Ed ucação e CUltura, escolh!Qo;;
em list a p !'epara'::'a pelo 1 cspectivo colegiado máximo ;

IV -,- no~ demais ca~os, o Diretor l:>crá
c1do pdo resJlect ~ ... o s~tcma dn ensino,

escolhido conforme

estabel~ 

§ 11' Re&.alvlIo1o o caso do incu:o Il de.c;te artigo, as l1st&.s a
l'crere cs"e a ;' ~1 6o serão úxtuplas .

qUE'

se

l 29 No (aso de imlltuiçoos de ensino 6tlperlor mantidas pela Unlão,

',o(

I

"',

.. "
."

.

:;crú de 4 (quatw) cn:Js o mundaio dos diligentes n quo:! se refere !'.ste
arligo, ve datl ~ li J'l:conduçii o ao IIlesmo eargo, obscn'ado Il.CS demais casos
.~ que dispuserem os J(sprctivo" ~statutIJ.s ou regimentos, aprovados na
i Ollna da iegislac;:\o vigente.

§ 39 No caso de instit.ulçõt>s federa:s, a orgarumçáo das listas para
c!,,colh D. tjJS Yice-lt e lto:~s, Diretores c Vice-Diretores de unidades univer" ., ,' , ' ';"J t,ár l:ls, quan do se tratar de tmlversitlade:;, e dos Vicr -Diretores, na hi: '. :' " P:)~çsc d~ est <l bclecimemos is{',lados, será í~:t:~ até 4 (quatro ) meses depois
.
,. da po.c;.;c do~ respeet,JVlJs HeitOl'e::; ou DJret")res, conforme o caso ,
~ 49 Al ém d<, Vice-Reit.or, 0.:; ire:iiiu içõ (~, de en sino 5Uperior mantid as p ela União pode ~Ã.o dlsp:lr de Pro-Roeit ores, Sub-Reitores, Der.anos
' 011 auto ridad"s eqUivalen t es. cir:;;gnados p elo Rei ter. até o máximo de 6
(seis ) englob:' dam1?nte , r ouiOlme dispuserem os r espectivos Estatuto.s.

f. 59 Ao 'o1.(' l to1' e dO Dtretor caberá zelar pei:a m ar.ü t cnção da ordem
,e ,Ci~c: p lina n o ôi mbito de was at ribuições, respon dendo poi abuso ou
omissão ..

Ar L, 2? São resp'!iLacl os os Dmnciaks dos dirigentes das instltulçõrs de f'ns1no
f ilperinr ' lD <l ntlclas pzla 'Tni ão, 1l0nWaGm; pelo Prc:;idente d a, República e t'm
{'X e; ricio 11:\ da sa de 3ta Lei.
~ 10 No ca:.o d ~ \,:lCál:,cia do cargCt d ~' Vire-Reitor. antes da m et ll ele do mandato
d ·:> Re itr r, a !i!.U\ :lo q UE' Ee Jefere o ~ :I ~ do art , 16 d R u !1 n 9 5 ,540, de 2r. de
n o \'cm ;ro de }Wb, el m ~ t r ednrfto rlncll p eio a rt. } 9 ci e.;~ a L , i . :;erá imadiat ar.!, n~ e
o:·S?·lli3: Cl:l c o m.ln ca.to do Vie:r;-R< i1 vr que vier a (ler nOl'!wa.do expirará 4 (quat rol m(s ~ ; I\ p ÓS o t ~' rn lifl '1 ãl) m andato do Reitor ,

r l',!'; ', de '1 v:lcfm ci a dar-.r,e n:\ segund a m etade do mandato do Rcito:,
d: <IJ::'_1ar á Vice -.Reitür 1)r o tr1itpo re a té a nOnJe!ação do novo ,

§ :!o 1\(')
e.~ l::

~ 3" .) p r-occdimf.nU, previstu n os pll.roigrafos an ter iores será o~er vatlo Em
rc:Jaç~ o r,(';j Dlr (!tol'ci; c Vire· Di retores de unidades universitárias e Vice-Diretores
{l , ' e , t. a : '~ ' c ci m ,: n tcs I~ols d,: s, ~a b f ndo 2.0 Heitor. no caso dos Diret-:Jres e Vlce'Oi l'l" 0 ' ( s tlE' un i d nd~,> u ll iven lt-:il'ias. r nu Dlret Ol', no C:1S 0 tiO V10l!-Dlretor de es,tab O!leci:m'mos iSOla dO:;, Il designação 1ITe tl~mllo.-e até a n cm cação do novo.

e IiCrá reguladentro d': fiO (noven ta) dias,
• Art , IQ ReV') g,Hll .:;~ .s dispo!lções cm contrário,
B rasília , :: de junh o de 1977; 15G'I õn lndepcnd.!nci/\ e 899 da R r púb!1c& ,
E'l N f s'ro:: G CHEI.
,,' l'i clI IJra"a
•

_ '

/l.1"_:J? E<;t ·l Lei en t rar á em Vigor na da.ta de sua publi caçã o

·tllr ll t ad~

p elo

Poà~ r Ex'~cutlvo
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LEI N? 7.177, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1983
Dispõe sobre a escolha de dirigentes de
{undaç(Jes de ensino superior, e dá outras
providéncías.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , faço saber Que o Congresso
N acionai decreta e eu sanciono a seguint e lei:
Art. I? Fica revigorado, para a escolha e nomeação dos dirigentes de fundações de ensino superior, instituídas ou mantidas pefa
União, o disposto no artigo 16 da Lei n~' 5.540, de 28 de novembro de
1968, alterado pelo artigo 1 ~ da Lei n? 6.420, de 3 de junho de 1977 .
Art. 2~' . Os dirigentes de fundações de ensino superior nomeados
pelo Presidente da República na forma da Lei n:' 6.733, de 4 de dezembro d~ 1.~79.• deverlo. no prazo mínimo de 6 (seisl e máximo de 8 (oitol
mes", parti.- .do inicio de vigência da presente Lei, promover a indic.çtoi~à' ltlt~-'\lê:Hupiâ ,à c:t,ie ·8~fj.efere o dispositivo legal ora revigorado . . ' .1 ~ ,t>v ', "I '" I ' ' :'f" ~(.
'I'
~' Pàré'grafo único: ' Os atuaIs dirigentes de fundações poderão figu rar na lista sêxtupla a Quê !le refere este artigo (vetadol sem Que isso
implique eml·recondução .
Art. 3 ~' : ~ Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação .
Art . 4? "Revogam-se as disposições em contrário .
~brl,Síl~~':II ~~ "~~f:.d~ze,~,br? ~e > 9~; 162? da Independência e 95 ~' da
'
R epu ICR . .'.

t.

•

I

•
"

,I

"
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Mensagem n° 48 8

Senhores Membros do Congresso Nacional,

Nos termos do artigo 61 da Constituição Federal, submeto à elevada deliberação de
Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado da
Educação e do Desporto, o texto do projeto de lei que "Altera dispositivos da Lei n° 5.540, de 28
de novembro de 1968, da Lei n° 6.420, de 3 de junho de 1977 e da Lei n° 7.177, de 19 de
dezembro de 1983, que regulamentam o processo de escolha dos dirigentes universitários".

Brasília,

3

de

'-----

,

.'.
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.

ma~o

de 1995.

,
nrJOO·
.... ',. .. .. .i.

"

OO~?R0/95-94
.. .. .~ ..J ~ 1...' . .

Brasília, 1 1 de abril de 1995 .

E .M. N° 139

I

Excelentíssimo Senhor Presidente da República.

É de extraordinária urgência a necessidade de disciplinar o processo de escolha dos
dirigentes das instituições federais de ensino superior.

a

mecanismo vigente, determinado pela Lei, prevê que a escolha e indicação dos
reitores de universidades e de diretores de estabelecimentos isoladas sejam feitos pelo Presidente da
República, a partir de lista sêxtupla apresentada pelo colegiado máximo da instituição.
Este mecanismo não vem sendo respeitado pelas instituições federais de ensino
superior. Criaram-se sistemas paralelos de eleição direta, na qual docentes, estudantes e funcionários
votam em chapas fechadas de seis nomes, que são impostas aos colegiados. Estabeleceram-se
também, sistemas de pressão no sentido de comprometer os componentes da lista, com exceção do
considerado cabeça de chapa, a não aceitarem a indicação, caso sejam escolhidos pelo Presidente da
República.
Está o Governo hoje ante a dificil situação de, ou aceitar listas que claramente
desrespeitam o espírito da legislação vigente, abrindo mão de sua prerrogativa de participar do
processo de escolha, ou de entrar em conflito permanente com as instituições de ensino.
Entende o Poder Executivo que a transformação do antigo mecanismo de escolha
mediante listas tríplices em listas sêxtuplas, efetuado casuísticamente pelo regime militar,
deslegitimou o procedimento estabelecido em lei e deu sustentação ao movimento de eleições
diretas. Além do mais, pelo fato dos presidentes militares não terem sido eleitos pela sociedade
criou-se um sentimento generalizado, na comunidade universitária, de que esses presidentes não
possuam a necessária legitimidade para representar a sociedade no processo de escolha dos
dirigentes das instituições federais de ensino superior. A oposição à lei aparecia assim como luta
democrática.
'
Deve-se considerar, entretanto, que a redemocratização do pais alterou radicalmente
este quadro . A democracia não se sustenta sem o respeito à lei. Por outro lado, presidentes eleitos
representam legitimamente a sociedade maior, cujos interesses estão acima dos da comunidade
universitária.
Deve-se considerar também que o processo de eleição direta tem dado margem a
muitos excessos. Custosas campanhas eleitorais tem sido feitas sem que haja qualquer controle
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público da origem dos recursos e da forma de sua utilização. Além do mais, a eleição introduziu
critérios políticos que ignoram a necessidade de se exigir dos dirigentes de instituições voltadas para
a pesquisa e a formação de pessoal altamente qualificado, uma alta qualificação acadêmica e o
domínio da própria prática da pesquisa.
O que propomos é o revigoramento de um sistema que restaura as listas triplices,
valoriza a participação dos docentes e a função de representação dos colegiados, contribuindo para a
manutenção de mecanismos democráticos de escolha de dirigentes. Ao mesmo tempo afirmamos
que, sendo as universidades autônomas mas não soberanas, há que se assegurar a participação, no
processo de escolha, de um representante da sociedade que, neste caso é o Presidente por ela eleito.

Respeitosamente,

í
{

----~/l
J
1

. -

........

."\

~O RENA:n; SOUZA----·
Ministro de EsÚiOo da Educaçao
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•

.

Aviso n°

86 6

- SUPARlC. Civil.
Brasília, 3

de

ma ~ o

de 1995.

Senhor Primeiro Secretário,
I

Encaminho a essa Secretaria Mensagem do Excelentíssimo Senhor Presidente da
República, acompanhada de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado da Educação e
do Desporto, relativa a projeto de lei que "Altera dispositivos da Lei n° 5.540, de 28 de novembro
de 1968, da Lei n° 6.420, de 3 de junho de 1977 e da Lei n° 7.177, de 19 de dezembro de 1983,
que regulamentam o processo de escolha dos dirigentes universitários."

Atenciosamente,

''------ ---

---

CLOVIS DE BARROS CARVALHO
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil
da Presidência da República

A Sua Excelência o Senhor
Deputado WILSON CAMPOS
Primeiro Secretário da. Câmara dos Deputados
BRASILIA-DF.
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Defiro a &pensa - O
PL n9 67/95
do PL n9 426/95 ao
Pub11que-se:
ce-se ao ~te e,

Ofra

CÃMARA

DOS

DEPUTADOS

{,,--

apos,

Brasília, 07 de junho de 1995.

•

Solicito de v. Ex~, conforme o disposto no art. 142
do Regimento Interno, providências no sentido de ser o Projeto
de Lei ..NO 067/95 - do Sr. Mendonça Filho - que "altera o pará
grafo 20, do artigo 16, da Lei 5540, de 28 de · novembro de 1968,
que 'fixa normas de organização e funcionamento do Ensino Supe
rior e sua articulação com a Escola Média', e dá outras
provi
dências." apensado ao de NO 0426/95 - Executivo Federal - que
"altera dispositivo da Lei 5540, de 28 de novembro de 1968, da
Lei 6420, de 03 de junho de 1977 e da Lei 7177, de 19 de dezem
bro de 1983, que regulamentam
. o processo de escolha dos dirigentes universitários.", por tratarem de matérias correlatas.

Atenciosamente,

•

/'

,,~

Excelentíssimo Senhor
Deputado LuIs EDUARDO MAGALHAES
DD: Presidente da Cãmara dos Deputados
Nesta.

GER 20. 01.0050 . 5 - (ABR/91)
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D e I 11 Ü ,.

F'uDllque se .

CAMARA DOS DEPUTADOS
Em

tJ.3 / /)-?

/

9 ')

EXCELENTíSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Nos termos do Artigo 104, caput, do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados, requeiro a Vossa Excelência se digne em autorizar
a retirada do Projeto de Lei nO 67/95, de minha autoria, alterando o parágrafo
2°, do artigo 16, da Lei n°

5.540/68, que fixa normas de organização e

funcionamento do ensino superior e sua articulação com a escola média, e da
outras providências, que encontra-se tramitando nas Comissões de Educação,
Cultura e Desporto; e de Constituição e Justiça e de Redação desta Casa,

Brasília, Sala das sesshes, em 2 de junho de 1995.

Deputado

/~

I

r,.4endc:mlfd1Tfiio--,

~

/

,

GER 3.17,23.004-2 - (SET/94)
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EMENDA

CÂMARA

DOS

DEPUTADOS

- - - - no.m I( LO 11
426 /

NQ

::::::::::::::::::Ia~.i~~~~.wi~i~o):~~--------------~

-----,

95

[ 1 UlESSlVA
[ J aurDATlVA

[1 usmunva
[xlIlDIFJtATlVA

[lADIUVa DE

ftIIIISSIO DE T RABA LHO, AOflI N1ST RAç 1W E S ERVI O P OB LI CO
11101
~1

'AlTIDO

ErJO ONç A F I LHO

PFL

lEITO/.l5TIf1atlo
. . Modifique-se a expressão: "vedada a recondução", do artigo 16, inciso VII,
Parágrafo único. do Projeto de Lei n 426/95, ficando o seguinte: "podendo ser reconduzido

apenas uma vez para o mesmo cargo" .

•

Justificação

o

O'J

ar:
l&I

:>

O
Z

cn
UJ

A prática de recondução de dirigentes universitários existe em todas as universidades
do mundo. e. no Brasil. tinha amparo legal até 1968. quando foi estabelecida esta vedação.
Em desaparecendo essa proibição, a própria comunidade acadêmica, por um lado, no
momento da esc.olha dos nomes, emitirá juízo de valor sobre o trabalho do então desempenhado e a
conveniência ou não, de manter o dirigente à frente da instituição e a continuidade do seu programa de
ação. O Presidente da República por sua vez, será o juiz da conveniência dessa manutenção, escolhendo
esse nome ou qualquer outro da lista tríplice.
Ademais, a presente emenda corrigiria uma distorção presente em nossa vida
político-institucional em que há uma descontinuidade das políticas e ações governamentais à frente das
instituições públicas. Entendemos, também, que o amadurecimento do processo democrático passa pelo
instituto da reeleição, entendido este como um fator importante da constituição de corpos
administrativos estáveis. À comunidade acadêmico-universitária deve ser dada a opção de decidir pela
continuidade de uma administração bem sucedida.

.~

Brasília, Sala das Sessões. em 08 de junho de 1995 .

::l
Q:

t-

O)

Z
t-4

'AlLNDTM
08! 06/ 95

MIA
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FlJM..1..ARIO PARA AJ,lF 9"NTAÇAO tE 9ENlA
INSIRI I;D" 5 PARA PREEHliIIENTO

I - INSIRlQFS (BVU5:

1. Este fOl'D.l ário deverá ser pu~ d ddo a -!guina, assinado pelo autor da
Ftelda, e en~ à SecIetaria da Canissao em CJ,J8tm vias: origiílãl e
trêS cópias, uaa das "ais servirá WilI1 recibo.
2. Para atellder ao disposto no inciso 11 do art. 138 do Regimento inte11lO,
cada EIiEIIda deverá tratar de matérias contidas em RI ellas un dispositivo,
a não ser que se trate de JOOdificações correlatas t de sorte que a aprovação, re
lativamente aumdispositiVt?, envolyaanecessidade de se alteraremoutros. 3. Quando houver assinaturas de apnti~,estas, devidaileute identificadas,
serão apostas em outra folha dêS
ôíüíl1 á rio, no cailpo Texto/Justificação, o"...letando-se os demis C3'4JOS que identifica0 a Faeada.
11 - It61 RI Ç(ES PARA PREENliDENTO OOS CNoFOS:
1. 9ENlA NQ - Não pIees d er este calipO. Destina-se a Ieceber o rúuero
Eae Ida, o que será provida aciado pela Se. I etaria da Canissão.
2. PRO.ETO
o

.

N

)(

O
i;;

(.)

[E

6.
7.
8.

9.

10.

pela

Esclever o noae da Canissão em que a Emenda será entregue.
Al.IT'm - Pleesder aJIII o rUe do Deputado autor da EliElda.
PARTIDO - Escrever a sigla partidária do Deputado autor da Eaalda.
LF - Escrever a sigla do Estado pelO "a] foi eleito o Deputaoo autor da
Emenda.
PAGINA - Deverá ser pleelldddo da seguinte fOIma: N!I DA PAGINA/N2 TOTAL
(E PAGINAS. Assim, cpu1do a Eae Ida tiver una Lnica página, esta será rumerada: 111; se a EIiEIIda tiver três páginas: a prilleira será 113, a seglOSa, 2/3 e a terceira, 3/3.
I EJtTO/.:lJSTIFlCAÇAO - Deverá ser utilizado para a Iedação do texto
da
Emenja e, a critério do autor, de sua justificação. O início da justificação deverá estar claramente separado do texto da Eneda pelo
titulo
PXÓPIio (.:lJSTIflCAÇM). Se o espaço for insuficiente, deverá ser
usada
outra folha deste mes10 foraulário.
PAR.AtENTAR - Este cal410 deverá ser assinado pelo DepJtaoo autor da Etnen
da. A data será aquela em (J.Je a Emenda for entIege na CCJDissão.
-

4. aJotISSM

•

LEI N2 - Escrever o rúnero do projeto.

Ex.: 1.245-A/88; 3.125/89
3. a..ASSlflCAÇAO - não pIeeslCher este caqJO. Destina-se a ser usaoo
Cani ssão no OIda aamellto das ale Idas.
5.

da

[E -

CJ3S.: fazer refeldda clara ao dispositlvo a ser eraendaciJ (titulO, capítulo, seção, sUlseção ou artigo, ca[!Jt/pari~f.o, inciso,
aU-

nea, IÚlero).
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PROJETO DE lEI Nº 426 de 1995
(do Poder Ex ec utivo)

Altera dispos i t i vos da le i nº 6240,
de 03 de junho do 1977 e da Lei nº ..
7.177 de 19 d e deze mbro de 1983, que
regulamentam o processo de e sco l ha dos
dirigent e s un i ver sit ár i os.

o

CO

a=

l&J

:>

EMENDA SUPRESS I VA

O

z

Suprima-se do Art. 16, i ntegra l mente
o Inciso VI.

CO
L&J

tO
.~
:l

JUST I F I CI\Ç~D

~

~

cn
z
~

A supressão do I nc i so VI ê uma decorrência lógica da supressão de trecho do Inciso I , objeto da emenda
anterior, o Inciso VI faz referência ao disposto no texto supr i mi do
do Inciso I.

Sala da Com i ssão, em

I

10216
12s
16ft

f

l,t

/

!l
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PROJETO DE LE I Nº 426 de 1995.
(do P o de r Ex ecut i vo )

Al te r a d i spos iti vos d a Le i Nº 6240, de
03 de j unho d e 1977 e da Le i n º 7.177 ,
de 19 de dez embr o de 1883, q u e re gu l amentam o proc e sso d e esc ol h a d os di r i. .. . . . . .
genue s un 2. ve rSl~arlOS

.

o
Dl
a:
l&J
:>

EMENDA SUPRES SI VA
- Supr i ma-se d o Art. 16, I nc i so I ,
a
expressão: " ••• dos do i s " n l ve i s mais e
l evados da carre i r a ou que possuam t l ~
tu l o de douto r , ••• "

O
Z

cn

W
lO

F-:::J
~

t-

al

Z

M

J UST I FI CAÇ1tO
Supr~nc-sc o trecho do Art 16,

I , acim~ , por l~mitQr

em
demasia a escolha d8 d~rig8ntos univcrsit§rio3 . E possIvel a exist@ n cia (ie possoas em condiçôcs da ocup3r as pos~çôes previstas no Proje to de I_c i , sem quo pOS3LJ~m o tftulo de doutor, ou ~c
encont re
nos
.....I.
_.
1
j
....l
!
,... •
LJ o J. s
n 1 V " .:. 3 r,l .-: ~. 3 e _ o v 3 [ o S l i 3 C::l r r e l:L 8 U n~. v [) r ..., .:. l.. ::31. ._ , _ •
J_ ., """" :

S;::J.a da COr.l ;.8São,
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/
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DEPUTADOS
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[ 1 stl'IESSIVA
[ ) AIlUTOATIVA

426
aMa~DE

I

USlIMIVA
[ ) JIODIFItATIVA
[x)

BôMISSAO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇAO E SERVIÇO POBLICO
AlllOI

DEPUTItOO

[ ) ItOmVA DE

PAlTIDO

PAULO ROCHA

PT
TEXTOIJJSTIFIIXIO

PROJETO DE L EI N° 426/95
EMENDA SUBSTITUTIVA
. _ Substitua-se o art. l° do PL 426/95 por:

Art. l° - O art. 16 da Lei nO 5.540, de 28 de novembro de 1968, com as alterações introduzidas pela
Lei n° 6.240, de 3 de junho de 1977 e pela Lei nO 7.177, de 19 de dezembro de 1983, Passa a vigorar com a seguinte
redação:

o

Art. 16 - A nomeação de dirigentes de instituições de ensino superior obedecerá o seguinte:

cn

"

.

. ...

~

LU

:> ,
I .

O,
Z

I - o dirigente máximo das instituições de ensino superior e, se for o caso, o seu vice, serão escolhidos

.' entre seus docentes na forma definida em seus estatutos, assegurada, no caso das instituições públicas, a participação
. de professor~s, servidores e alunos no processo de escolha, cabendo a nomeação, ao . chefe do Poder Executivo
competente.
11 - os dirigentes de unidades das universidades serão escolhidos de acordo com os respectivos
estatutos e regimentos.

to
lLI
tO
O

e:J
~

~

cn

Z
t-f

JUSTIFICATIVA

O PL N" 426/95 propõe modificações em dispositivos da Lei n° 5.540/68, da Lei nO 6.240/77 e da
Lei nO 7.177/83 que regulamentam o processo de.escolha de dirigentes das Universidades Federais.
Até 1977, a escolha de dirigentes das IFES se fazia através de lista tríplice elaborada pelos
respectivos colegiados e submetida ao Presidente da República. Para evitar a chance de ficar sem escolha o governo
militar impôs a lista sêxtupla, garantindo assim encontrar sempre um nome de sua confiança.
Se com a lista tríplice já havia um enorme espaço para a escolha fisiológica, com a lista sêxtupla este
espaço tomou-se infinito. Com a reorganização da sociedade civil, a comunidade da Universidade organiza-se na
defesa da autonomia universitária, fundamental para o efetivo exercício da produção e transmissão do conhecimento
Assim, encontra mecanismos democráticos que permitem elaborar a lista sêxtupla conforme determina a lei . É
evidente que com este processo o executivo ficou sem alternativas para a política fisiológica que sempre norteou este
tipo de escolha. Desta forma, surgem conflitos entre o executivo e a Universidade. Este é o motivo real que leva o
executivo a apresentar o PL n0426/95.

É óbvia a necessidade de modificar uma lei da ditadura militar, notadamente após a promulgação da
Constituição de 1988 que tanto caminhou no que se refere à educação. Esta modificação encontra-se contemplada na
proposta de Lei de Diretrízes e Bases da Educação, já aprovada pela Câmara dos Deputados, assim como pela
Comissão de Educação do Senado Federal. (parecer n° 250/94 de autoria do Senador Cid Saboia de Carvalho).

14 ; 06; 9Y
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A lei de Diretrizes e Bases da Educação, tão urgente e necessária para o país, tramita há seis longos
anos pelo Congresso. O Ministério da Educação, que até agora não apresentou nenhuma proposta consistente para a
educação, vem sistematicamente insistindo em propostas que tratam de assuntos contemplados pelo projeto de LDB,
que tanto se esforçam em obstruir. Desta forma, o próprio Ministério da Educação torna ridícula sua afirmação na
exposiçãóde motivos ' do PL nO 426/95, quando diz: "É de extraordinária urgência a necessidade de disciplinar o
processo de escolha dos dirigentes das instituições federais de ensino superior".
As Universidades Federais tem inúmeros problemas. Um deles é, sem dúvida, a escolha dos reitores
pelo 'executivo, o que toma a Universidade vulnerável às "4úluências de caráter político partidário e de cunho
fisiológico, agravando ainda mais suas dificuldades, porque leva para o interior destas instituiçõ(:s a mesma prática
fisiológica ~ . ,

o

ti)
~

w

:)

e

z
co

W
tO
U

-~rti)

z
~

Obviamente, há que se mudar o processo como se dá a escolha dos dirigentes das IFES no sentido do
aprofundamento do processo democrático, tendo em vista o conteúdo acadêmico ao qual necessariamente estará
subordinado: Não será nunca a escolha burocrática do dirigente universitário que garantirá a qualidade acadêmica.
. ' Somente o amadurecimento cientifico e político da Universidade levará ao processo mais adequado de escolha.
A Constituição, em seu artigo 207, assegura a autonomia didático -científica, aministrativa e de
gestão financeira e patrimonial às Universidades. Assim, está assegurada constitucionalmente a possibilidade de a
Universidade determinar, ela mesma, a forma como fará a escolha de seu reitor. Tanto assim é, que a Constituição do
Estado de São Paulo afirma que a escolha dos reitores das Universidades Estaduais Paulistas se fará na forma que
dispuserem seus estatutos.
Ora, se a autonomia, garantida constitucionalmente, permite que a Universidade decida corno fará o
processo de escolha de seus dirigentes, qual a necessidade de uma lei definindo esta escolha pelo executivo? A resposta
certamente não passa pelo interesse acadêmico, ela é de caráter exclusivamente polftico, corno se pode perceber pela
exposição de motivos do executivo.
No que se refere à escolha de dirigentes de unidades universitárias, o PL 426/95 revela todo o
espírito autoritário que emana do executivo.
O orgão máximo de deliberação de uma universidade, o Conselho Universitário, terá sempre que ser
constituido, além de outros membros, pelos diretores de unidades universitárias. Assim, se o reitor escolhe o diretor,
nos termos propostos por este PL, ele estará compondo este colegiado, moldand<H> à sua imagem e semelhança,
impedindo que ele se constitua democráticamente, e a democracia é absolutamente fundamentaI no processo de
construção do conhecimento, portanto, na vida da universidade.
"
Assim, propomos emenda substitutiva com a formulação contida no projeto de LDB, já aprovado na
Câmara dos Deputados e na Comissão de Educação do Senado, formulação esta, que contempla no espírito e na letra,
o conteúdo do art. 206 da Constituição Federal em seu inciso VI:
"gestão democrática do ensino público, na forma da lei"
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CAMARA DOS DEPUTADOS

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 426/95

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, o Sr. Presidente determinou a abertura - e divulgação na Ordem do Dia
das Comissões - de prazo para apresentação de emendas, a partir de 8/06/95, por
cinco sessões. Esgotado o prazo, foram recebidas 4 (quatro) emendas ao projeto.
Sala da Comissão, em 19 de junho de 1995.

~~
T

eda de Almeida
Secretária

GER 3.17.23.004-2 - (SET/94)
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CÂMARA

DOS

DEPUTADOS

Brasília, 21

de

junho

de 1995

Excelentíssino Senhor
Deputado Luís Eduardo

•

Presidente da Câmara dos Deputados
NESTA

Solicito a Vossa Excelência desconsiderar o Requeriment o
de Apensação do Projeto de Lei nQ 67/95

ao Projeto '

de Lei nº 426/95.
Sendo o que se apresenta, agradeço atenção dispensada

•

renovo meus protestos da

~ais

alta estima e consideraçãa

Sala das Sessões

7

TUGA ANGERAMI
Federa]
Deputado

GER 20.01 .0050 .5 - (ABRt91 )
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CÂMARA DOS DEPUTADOS

COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES

Memorando nO 153/95-CCP
BrasUia-DF, 06 de julho de 1995.

Da Diretora da Coordenação de Comissões Permanentes

A

Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público

Senhora Secretária

Tendo em vista despacho do Senhor Presidente no Requerimento
do Sr. Mendonça Neto, em anexo, solicito a V . Sa . dar prosseguimento à trami-

tação iniçia.1do PL 426/95; juntando ao processo este expediente .

•

A.tenciosamente ,

~

MARIA IN~S DE BESSA LINS
- Diretora -
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CÂMARA DOS DEPUTADOS
PROJETO DE LEI N° 426, DE 1995
(Do Poder Executivo)
MENSAGEM N° 488/95

Altera dispositivos da Lei n9 5.540, de ~8 de novembro de
1968, da Lei n9 6.420,de 3 de junho de 1977 e da Lei n9
7.177, de 19 de dezembro de 1983, que regulamentaro prp
cesso de escolha dos dirigentes universitáriús.
(ÀS COMISSOESlli TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÜ
BLICO; DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO; E DE CONSTITUIÇÃO
E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO(ART.54) - ART.24, 11)

o CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1° O art. 16 da Lei n° 5.540, de 28 de novembro de 1968, com as alterações

introduzidas pela Lei n° 6.420, de 3 de junho de 1977 e pela Lei n° 7.177, de 19 de dezembro de
1983, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 16. A nomeação de Reitores e Vice-Reitores de universidades, e de Diretores e

Vice-Diretores de unidades universitárias e de estabelecimentos isolados de ensino superior
obedecerá o seguinte:
I - o Reitor e o Vice-Reitor de universidade federal serão nomeados pelo

Presidente da República e escolhidos entre professores dos dois níveis mais elevados da
carreira ou que possuam título de doutor, cujos nomes figurem em listas tríplices
organizadas pelo respectivo colegiado máximo, ou outro colegiado que o englobe,
instituído especificamente para este fun, sendo a votação uninominal;
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II - os colegiados a que se refere o inciso anterior, constituídos de representantes
dos diversos segmentos da comunidade universitária e da sociedade, observarão o mínimo
de 70% (setenta por cento) de membros do corpo docente no total de sua composição;
l i - em caso de consulta prévia à comunidade universitária, nos termos

estabelecidos pelo colegiado máximo da instituição, prevalecerão a votação uninominal e o
peso de 70% (setenta por cento) para a manifestação do pessoal docente em relação à das
demais categorias.
IV - os Diretores de unidades universitárias federais serão nomeados pelo Reitor,
observados os mesmos procedimentos dos incisos anteriores;
V - o Diretor e o Vice-Diretor de estabelecimento isolado de ensino superior
mantido pela União. qualquer que seja sua natureza jurídica, serão nomeados pelo
Presidente da República, escolhidos em lista tríplice preparada pelo respectivo colegiado
máximo, observado o disposto nos incisos l, lI, III;

•

VI - nos casos em que a instituição ou a unidade não contar com docentes, nos dois
níveis mais elevados da carreira ou que possuam título de doutor, em número suficiente
para comporem as listas tríplices, estas serão completadas com docentes de mitras unidades
ou instituição;

VII - os dirigentes de universidades ou estabelecimentos isolados particulares serão
escolhidos na forma dos respectivos estatutos e regimentos;
VIII - nos demais casos, o dirigente será escolhido conforme estabelecido pelo
respectivo sistema de ensino.

•

Parágrafo único. No caso de instituição federal de ensino superior, será de 4
(quatro) anos o mandato dos dirigentes a que se refere este artigo, vedada a recondução ao
mesmo cargo, observado nos demais casos o que dispuserem os respectivos estatutos ou
regimentos, aprovados na forma da legislação vigente, ou conforme estabelecido pelo
respectivo sistema de ensino."
Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3° Revogam-se as Leis nOs 6.420, de 3 de junho de 1977 e 7.177, de 19 d.-!

dezembro de 1983.

Brasília,

L
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"

VETADO .

'"

VETADO .

bl

r.

d,

•

I :!IJ

yt.:°rAH() .

a. VETAIIO .
b,

VOADO .
VETAOO .
dI VETADO .
tI Vt:TADO .
, . VF.TADO .
l :In Vr.TAIIO .
OI VOAIIO .
bl VETADO .
el VElADO .
d) Vt:TADO .
I ~o V[TADO.

e,

"rI . 4° A~ uni\'l"rsitl:\des t! O' eslabl'It-CllllflllO. dc ensino $uperlOI isolado: 1'011' 1i ~ uir -se-fio. quando oficiais em autarqlJias dE' re-';Ime e :pecia! "u e:n fundaçõ ?s de :!:!"ell'l pu ·
bli~. f
qunll:ltl parll cula :'1'5 . S')1> a
fl)ru .a de fund,, ·.ü >:; OU a...:' ,r laçc ~· ~.
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Pan\gnHII (mico . O rC!(lme eapecllll IlrcvlaLo obedecer. .. 1,8cullarldnClcli Indlcldol nesta lAl. InclusIVe
qunnlo ao pe!.lonl dOCl!ntE' de nlnl
lup~rior, ao qual 111o lI! apUt'a o disposto no arl. 35 do Decrew-Iel nuIlIero 81. de 21 dI! de;ll!mlJro, dl 11Mi11.
Art . 5" A (}JI(IUllla~'" t: ( . funrl ') ·
namento da:; UDJ\'eralda:h-, "I la dbclpllnados em estatutos t! ~n regimentos d3s untdlldes que 3~ r.onstltuem . os qll:ais serÃo SUb :J1fl :d,l~ &
aprm'açAtl C!O Conselho dt' i::.tllt:OÇ/aO
""lIlpetente .
P;J~littrllro únk.:> . A aplll' ;IrA:) elos
r"gJnlentos das ullldades Ulli\'Cr$ltArias passará • competfncllI tIa Unl"trsidadl! quando esta d! <ptl,f't de
Regim~nt~Geral aprovado na formR
déste artigo .
Art. ~9 A organlzaçllo c c funclonnml'nlo dos estabelecimento; isolados de ensino IUI)etlor lern.) dlsclpllnndus em rqlmenlos, cuja a'lrov.tçllo
devera ler aubmet ida ao;) Conselhl) de
i:duca\'ÃO competente .
Art . '19 As unlversldad~s organlfnr-se Au diretamente ou mtLllante a
reunlAo de estabeleclmentlls Jâ reconhecIdos. 1jt'lldo. no primeiro caso.
luJeltas • autorlzaçAo e ~eronhecl
mento e, no segundo. apenas a reconheCimento. .
Art . 8" Os eslnb!!leclmclltG!i Isoladus Cle ensino luperlor deverlo . • empre que posslvel Incorporar-se a universidades ou eongregar-6e rOm p.stabeleclmentos Isolados da !Tltsma l0calidade ou de localidades próxImas.
constituindo, neste último ca!o, federações de escoJ,ls, regidas por uma
admllllstraçAo superior e com regl~
Dlento unificado
que lhes permlt.a
adotar critérios comuns de organização l' funcionamento.
Parágrafo (mico. Os prOgramAS de
financiam!!nto do ensino sllp~rior
l:onsldp.rarlo o disposto nl'~lc I\rtlgo.
Art . 99 veTADO
Art. 10 . O Ministério da EduC'lIçko
e Cultura. mediante proposta do Coneelho Federal de Educaçlo. flllan\ Coa
distritos geo-.educaclonals paI a 31t1U!inação, em unlversldactrs 011 f~
deraçáo dI' escolas, dos estab~leclmen
tos Isolados de ensino superlo: nlstf'ntes 1\0 Pais.
Parágrafo único . Parll rfpito d:>
disposto n~te artigo. stri livre 1\ as50cia('áo d! Instituições :;(llIais ou
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. . rUcularell de eJlHlno lupl'rlor lia
muma enllr1adc 'de nhel unlvllfSllI\r11l
ou f~'deraçlo.
Art . 11. As unlver.ldades "rannlnr-Ie-Io com .., levulnte. r.aracterutleu:
., untd16dc dI: "IltrIJlII'JIII :1 e IIWIII ·
1lIlllaçlo;
11) tltrutura orgAntea com base em
ckpartamentos reunidos ou nAo em
unldada mab ampla.s;
c) unidade de funç6es de ensino
e pesqul.a, vNadll a dupllcnçlo de
~Ios para fins Idtntlcos ou equh alentes;
dI racionalidade de Oq;t.nIZA~'IO,
. com plena uUllzaçlo dos recunos mltterlala e humanos;
Cl universalidade de campo. pelo
cultivo da. ireas lundamenlllls dOI
conheclmmtos humanOl, eltudadOl
em si ml'lIlnOS ou em ra"lo de ulteriores aplicações e de uma ou mais
ireas tknlco-proUsslonals;
ti llexlblllda·de de m~todCls e c,'t~rlos , com Ylstas .., dlferençaa Indl.Iduals dOI alunoll, I. peculiaridades
~Ionals e la posslbllldade~ de r.omblnaclo dos conhecimentos .,ara no.05 CurSOI e programas de pesquisa;
Ir) VEfADO

Art . 12 .

t 19
I 2q

VETADO .

VEfADO .
VETADO .

I 3' O departamento ser' a · mPnor
Iraelo da estrutura unlversllárla para
todo.~ os efeitos de orranlzaçl9 .dmlnlstratha, dld.t1c~clmUflca é de rilStrlbulelo de p!!SSoal, e compreendera
disciplinas alins .
Ar!. 13 . Na administração superior da universidade, haver' 6rilol
('entrais de lupenlsAo do ensino e da
pe~q\lba . com atrlbulç6es d~lIberBU · ·
VIS . dos quais devem particIpar 110e~nles dos Yé.rlos sewres o':o;lco~ e de
lormaçlo prollsslonal .
I I' A unIversIdade poderA também
crIa r 6rglos setoriais, com IlInç6~s
dellberaUY1<5 e executivas, dpstinedo.'
a co:!rdenar unidades afln~ para In··
trgraçio de suas aUvldadl'3 .
I 2° A coordenação didática de cada
curso ficar' a cargo de um colegiado ,
constltuldo d~ repr~enl&nlt3 das 11;'1dad~~ que participem do res ~ellvo
en~lno .
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Art . 14, Ma 'orma do rtlpecllvo
t:il&lUlo ou ... 1m'lIto.
culttlado •
que ateJa a•• ta a adllllnlatr.Olo lU ·
pertor da IIDlnraldade ou .. ta~llCl
men", IIolado inClUir' entre l'fIUS
membrCIJII. cem dl. euo a YOZ t 1'otO,
r'f'preaenlantea ori(an.rIUl de atlYIdadtll, ta~orl.. OU 6rlln, dbUn&ol
de modo Que hIo aub.lata. Deetlllrlamente, a prlpODderlnc18 de prolasOra claaslflcadol em determinado nl ·
vel.
Partgralo &)nlco . Mos o>raAos a que
f C refere tale UUIO, baver,. f\brlla1.brlamenle. rep,....nt .... ~ da comunidade, Incluindo .., ch.!i..w.i pro duloru .
Arl . 15 . Em cada unlverslaad' IOb
forma de autarquia .peclil. ou estabelecimento IIoIado de ensino IUperlor . manltclo pela Unlio, Da.. r' um
Conselho de CUrador... ao qual caberll a fllCltUuçlo econGmleo-f1nan ·
,·elra .
Par'rrafo llnlco . Parlo ·partl dO
COIIMlho ck Ouradotea, !)" proJlorçi() de um Urço deste. elen"~nIO'S Htranhos ao corpo docente e ao dL~n
te da unlyeraldade ou .tanC!leclmen to IIolado, entre Da quais reprraen tantll da lnd~trla , ckYeDao o respectivo .tlltuto ou retrlmenlt) dispor
sflbre
IIOOlha. mandaro e atrlbulç6es na es'era de aua cempetenel• .
Art . 11 . A nomeaclo ck Reitores e
Vice-Reitor.. de anl".eraldadea I DIretores e Vlce-Dlret.orea de unidades
wllveralttrtaa ou estabelecImentos bOIados far -ae-a com obsenl\ncla dos
"gulnl'" prlnclplOl:
I --- O Reitor e
Vier -Reitor de
unlv!rsldade oficiai serlo Dcme&dos
p~lo re.pecUvo Qoy' mo i esc:olhld'ls
de listas de Domea Indicados pelo Concelho UnlYlrsltú"1o ou coleallldo eqUIvaltnll .
11 - Quando, na admlnlstraçlo IIU perlor unlyeraltlrla, houver 6rllo deIIb~r.t1yo para aa aU.ldades d<t ensino
e ~quba, principalmente _ comUtuldo de elementOl tacolh!do., pelos
Dtpa-rtamentos. a luta a que l i rele,..
o Item antertor ..rt. organizada f'm
reWll10 conjunta dllse . 6rgll) I do
Conselho Unl\'ersttt.rlo ou coleglad :>
equivalente .
111 - O Reitor e Dlretar r1e universidade, unIdade UDlverslttrla çu f'~ 
tabeleclmento Isolado. de :arlter par ticular, lerio eseolhldos na tDrma do>
respectivos estatulOS e regimentos .

°

•

'\1.

°

°
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IV - o Diretor de w.ldl\1e unl"~r
II!,rl. ou tstabeltclmento iIOlado,
quando oUclal, aer. acolhido conforme estl\belecldo pelo reapectl~o .latema de ensino, ..l~o nos casoa previsto, do I I' dfat.e arUgo.
I )9 Os Reitores, Vlce-Reltort., DIrtl.Or~ e Vlce-Dlretore. das Jn.Utulç6f'S de en~lno superior. mantl!1as
pela UnIão, salvo o dlsP05to no I 3Y
dl.sl' ~ arllr:o . strlo Indlca"Qs em /lsIa.~ d(' S"I~ n(..C1lCI> p~I(1S re·'I)~Clh·n,
t()I ... : I;td,~ f' n"/lIf'1\,lo., ,,"h l'r.·:lld"II·
I~ da RepulJllra.
: :" ~t~a dr Qua:ro ano;: (I mapd:llo
d :'!' R~ : :o~c.< . \·.C'f'-Reltor~, Dlrrtorts
e \ . :,·t - Dlrelcrts. tedado ~, e~t'rrlri l)
dI' d ,' ; ~ malldalos coruf'C'ull·. : .!' .
: 3'

\'l"f ADO .

,
~n Ao Rellôr e ao nlrrlor cabrr'
zrl;1\ prln manultnç"o da ordem ~
diSCiplina no Imblto df' luas alribulÇÓ!S , rt'~pond~ndo por abuSô IJU oml.S-

~ão .

Arl . 17. Nas unlversldnd~ .'; e nos
f'stab<'lecimtntos lsolado.~ de fn~mo
superlnr poderio ler minIstradas as
!;rgulnlt'!õ modalidndf's de cur~os:
a) de graduaçlo, aberlO5 1 9JlatrlcuIa dt: candidatos que hajam concluldo o cicIo colegial ou f'qulvnlentl!
e tenham sido classlflcadN' em c:m rurso vtstlbulo-r;
b) de pós-grnduaçlo, abertos 1 matricula de candidatos dlplnmados em
curso de graduaçio que prl!f'ncham
as condições prescrItas em cadl\ raso;
c) de especlo-\lzaçlo e aperfeiçoamento, abert06 1 matricula de candIdatos ,"plomados em curso.'õ de graduaçóo ou que aprestntt'm rltulos
equlvalente.~;

•

dI de ext.en!;fio e outro.<;. Iberto~ a
candidatos que satisfaçam 'lS rf'qulsl-los exl!:ldos ,
Art. 18 . Ali'm dos cursos corresponde!ll es a prOrlssõts reglJlad~' em
leI. as universidades e os .-stabeleclmen tos ISOlados pOderllo
organizar
outros para atender t.a exl!ênclas de
sua programaçio especifica e fazer
face a peeuho-rldades do mercado de
trabalho rl'glonal.
Art. )9 . VETADO.
Art. 20 . As universidades e os t's!abelecllllentos 1solndos de en:;lno superior estenderlo à comunidade sOb
forma ~ cursos e servlçf'$ e;pecialS,
n.< ali'. idndt's d~ tnslno e .,5 rt"l'-ultn -

d05 da J)f'ytIlL~a qUf' lhes 510 Inenntea.
Art. 21. O concurso Yl!.stlbular, re'erldo na letr. CI do art. n, abranler. os conhecimentos comuns ia cll.eraas 'ormas de educaçlo do ""UDdo Irau eem ult.rapauar este nhel de
complexIdade para avaliar a ,onnaelo ~eblda pelos candlda\.o.~ e .ua
aptldlo Intelectual pua ~l'lud05 superiores .
l'ar(lI:ral/l UI/ICII I }f'lIl J /I li.. prfllll
dt, Irb anor.
a ronlnr da \' II:~nr:A
dl'~ta L~I. o concurso "estlbular St'~t\
Idi'nlico. rm SfU conlfudo. para IOdt'S
C~ curso.' ou 'reas de conht("lll1~:Jf.\S
afifLS. e unificado, em sua execuçÃ ,',
na mesma· unh'ersldllde ou federac-;t(l
dt escolas. ou no mesmo estabe\('\'\mento \.~Iado de organl7ação plurlc'!rrlcuhlr. de acMdo com ns el'tntutos I'
rCIE trnf'ntos .
Arl. 22 . VETADO .
a I

vruDO;

b) VETADO;
CI

vETADO.

Art . 23 . Os cursos prnflssirmals poderóo, segundo a área nbranglda,
apre.'õeJ\tar
modalidades
diferentes
quanto ao número e 1 duração, a fim
de cnrresponder à~ condições do mercado dI' trabnlho .
. I )" Srrlo orgnnl7:ldos ;:'Jrsos pr()flsslonals de curta duraçá:>. destina.dos • proporcionar habilitações Intennediárlas de gnu superior.
I 2'1 05 estatul06 e rerlmento.~ dlsclpllnario o aproveitamento d05 estudos d05 cicios báSicos e profissIonais,
Inc)usl.e os de curta durl1ção, entr.e
51 e em outros cursos.
Art. 24. O Oonselho Pe"ersl de
D1ucaçio conceituarA ele'; cursos de
p6a-gTadul1çlo f! baixar' normas gerais para lua organlznçllo, dependendo sua ~alldade, no terrItórIo nacional. de" os estud05 nêles realizados
terem os cursos respectivos, credenciados por aquêle órgão.
Parégrafo único. ftTADO.
Art. 25. 03 cursos de especlallzaçlo. aperfeiçoamento, extefLSlo e out.r05 serio ministrados de acOrdo com
os planos traçados e a-provados pelas
unlversldndes e pelos estabelecimentos Isolados .
Art . 26 . O Conselho Ft'L1~ral de
F.<lIIr~ç1\o flxarÍl o currlculo mlnlmo e
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I dllrlçlo mlnlma dos CUfl!1)S lIu~rl()
rea correaVondentes I pfollll~6~ reluladu em leI e de outros n~cess6rlos
ao desenvolvImento nlclonl~l.
Art. 27. Ol! dIplomas expeJido.~ por
unlnrlldRde federal ou ealadual nu
condlç6e3 do Irt . J6 da LeI n' 4 .024.
de 20 de dezembro de U61. c?rrespondentes I cur&06 reconhecIdos pl'lo
Con~lho F'f'deral de Educac;10, bp.m
tomo os de ('lIrlllllll 1'T~!Ip.:II'I/ld"1 III!
IlóN -lffaduaçAo .. erA '1 I ~ICIII 1',,11111
IIn
próVfl. universidade hnJJo~llI:ldo ft·n
rapacttaçlo para o extrclclo prollsalonal na ' .rta Ibranglda peh re~ptc
Ih'o curriculo. COm VRlIdl\d .. ,m todo
o terrllórlo nacional,

I I' O MlnLo;llrlo da F.durllção e
Cultura de~IRnar' ., unlver.~hladrl;
derRIs qu~ deverA o procedI!! :\0 rer1.<;tro de diplomas
c:orrr.' pondrnte:;
aos rursns re/erldo/; neste I1rligo. '!xpedidos por universidades /lIr!lrulnres
ou por e&tabeleclmentos lso!ndos de
ell!>lno superior, Importando o reRlsl ro ern Idrn Ilcos dlrelto<; .

,c-

I 29 No!' unldRd~< da Ft'drl açAo rm
que haja univcr!>I<Ia-:f1' elltadua!. nR ,~
condlç6es relerlda, neste arll!!/) os dIplomas corrt'spondentt's 305 mesmos
r.ur~os, expedidos por t'sta ;) 'Ieclm~n 
Ira I"olados ~e elL<;lno sup~rlllr m~lI 
tidos pelo Estndo, lierlío rt!llstrados
"essa Universidade .
Art . 28 . VETADO .
~

J'

VETADO .

I 20 Entre os perlodos lei ivo~

Te~u 

larl's, t'On(orme disponham os eSI:h tu tos e regimentos. &!rão ~XCr.UID:fO'
prl'l(ramas de ensino e pesQl1l "A- . que
as,oo;egurem o funclonamelllA rontlnuo
das Instlt"lç~ de ensino sup~rlo ...
Art . 2g . Srrn obrIgatÓriO . no rnsino :o;uperlor. a (reqUlncla d'! profr.ssóres e alunos, bem como a execuçAo
Inlegral dos programos de ensino .
I J' Na formR dos estatutolo e rl:glmentos, lIerá passlvel de :o;n:lçã:> dlo;....
clplln&r o professor Que, 'tem :notlvo
aceito cano Justo pelo órgão competente, delllar de cumprir prOj!l'umn R
&eu cargo ou horário de lrabalho a
Que eeteJa obrigado. Importlllldo :\ rclncldéncia na, faltas previstas neste
artigo em motivo ba:;tanlA! paro Exoneração ou dispensa. caracterlzandose o caso como de abRnd~n) de car~'l
011 pmpn'r.() .

I 29 A Ipllclçlo do d\.~~b no 11:1.
ralrafo Interior lar-ee-' ,""diante tepreaentaçlo di lnstltulçlo I)U de Cjun.lquer lnteresa.do,

I " Se I repreaentaçlo f6r tonllderlda objeto d, dtllbrraçlo. o
profeasor Ile.r' d,!lde 1000o afRstado
de lUas lunç6~.s , na forma
estalulo
ou rrrlmento ,

"1)

I 4' ConslderRr-s e· , rellf(tvarlo o
alullo que delllar de ('olllllarec:pr 11 ....
JII111 Irllo, 1'l'rvlRllI e/ll r.lllolu\."
!t' IIhnelllo. da~ 11Ivldntlr.~ 1''')''1 a 11111 dn .•
pnl R c.:!a disciplina .

li"

I 50 O ano Itlh'o Jlodtfll Sl'l' prpr rOllado por nlO\.h·o de ralaOlldltrlt pu bllrl. ruerra eX\.f'rna, c:on\"ulslo Inlerna t'. a crlt~rlo dos órgllos COlllpe I~nte., da Universidade e eslnbpleclmentol! lso!ados. por outras CAUlR'
.::xcepr.lon&ta. Indrlwndrlll r~ <111 , '1111 '
IRde do corpo dlscl'IIle .
Art. 30 . 11 formaç 60 de pr..,If'~~O
res pafll o tnslno de lIeRun rt o I:TlIII .
de dl!ÇClpllnas ReraL<; ou ~"Ica.s, btm
COIIIO o prt'paro de especllllI.,1 as dl'<;
\.!nRdos ao trabalho d e pIAneJam"n''',
IõUllf'rvlslo, adlnlnlslraçlo, ltllll,eçA ,') c
orlentaçlo n o Amblto de e~coln~ c flsLflna, escolares, (nr-se-á.!1I1
Illvrl
""perlor,
I J' A for maçl\o d os prufe -' ~or('~ c
r:o;p/'clnllsll1s prevl510s
nc,ll' art Io~o
reallzar-Ie-i, nas universIdades medlInte I cooperaçlo das unlr1"dt'~ rf"ponsávels ptlos estudos Inclllldo.<; no~
currlculos dos cursos re spectivos .
f 29 A rormaçlo a que se refere- fo<tA!
artigo pDder' concentr.r-se em um
Eó e~tabtleclmento Isolado ou reeullar
da cooperaçlo de virlos dt'venrlo nn
&eIlunda hipótese, obedecer à C1lordpnaelo que ass~eg\lre I un Idl\de d :Js
t'studos, nn forma reg imental.

CArlTUl.o

11

Do Corpo DocC'Tltc

Art. 31. O regime do mal:lstérlo
superior será regulado pela 1~lslaçi\o
próprl& dos sistemas do ensmo e pe lo~ estatulos ou reglmen los das unl vereldades e dos estnbe l ec l:nellto,~ 1'0
Indos .

Art. 32 . Entendem -se corno ath'ldndt's dI' maglslério su perior, pDra
eleitos drala lei :
0\ a<; Que . pt'rtlnt'nll!$ :\0 sl~tflna
illrl ;~ <oriú\'el rle (,1I ~ ill ll e IlI"';uis~ ~, '.'

oN
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txtrçam nu unlverald.des (! nos e~ ·
&.abel~lment.os AIoladOl, em nlnl de
Iraduaçlo, ou mala eltvado, para flm
dr transmlaslo e ampllaçlo de raber ;
tI) aa Ineren\A!a to edmll' ,
ell rolnr e Ulllvl.'ulttrla ex "1'(
;"'r 111'0
fessOres ,

'n

I I' Uuer' apenu uma ('arr~lra
dl'Cl'nte, ob~~endo ao principio da
lntrgração de ensIno e pesquIsas .
: 2' Srril 'l t:Dnlllderadoa . '!III caril' 'r
,lIt lenncl al, para o Ingres' " e A ;lro ·
m:)Çáo na carreira docente ao mari:;lfo rh sup~rlor . os tltclos nrtivncjtários e o teor cientifico dos trobalhos
rins l'andldalOs .

le

•

." 1'1 . 33 . OS cargos e fun~õ~s dto
mag lsltrlo, mesmo os J' criAdos pu
pro\· ld().~ !t'rlo desvinculado>s de C3m pos rsp~rlfl('()s de conherlrnl?!IIO!<.

I I" \'l'TADO .
I 2 0 No ~ df'partamentos, poderfl ha\'tr mais de um prOfessor em caria
nht'l de carreira .
I :I" Fica nUnt. a c't«'dro 011 ca
dl.'lra n" organização do CIISlllo su
p!'rior do Pais ,
Arl . 34 . As universidades denrlo
progressivamente t: na medida de leU
Interêsse e de lUas pOlISlblJldadrl, estender a leus docentes o Regime de
Dedlcaçln exclusiva la atividades de
ellslllo e pesqulsB.
Arl. 35. O realme a que se refere
o Rrtlg~ entrrlor ler' prlorlllrlamrntr estendido t.s inu de maior
Importlncla para a formaçlo básica
e proflsslona J.
Arl. 36. Os programas de aperfeiçoamento de pessoal docente deverio
ser estabelecidos pelo.s ulllversldades,
dentro de uma polltlca nacional ..
regIonal definida pelo Conselho Federal de Educaçlo e promovida ntravés ria CAPES e do Conselho Nacional de Pesqui~as .
Art . 37. Ao pessoal do magIstério .
superior, admitido mediantr contrato
de trabalho, aplica-sI' excluslumrn'r
a leglslaçã" trabalhIsta. obsrrvadas
as seguintes regras especiaiS :
I - a aquisição de estabilldadr é
condicionada à naturna efellva da
admissão, nlo ocorrmdo nos casos de
lntrrinldade ou lIubstltulçio, ou qua'ldo a p!rme.nência no emprêgo dtpmder da satisfação de requisitos e ~ -

pedalli dI! capacIdade apurados aeBundo as normas próprias do ensino;
II - a aposentadoria compulsória,
por Implemento de Idade. extingue a
n-Iaçlo de enlprfp:o. Independente d!
Ind.nlnçAu, cabendo to III.UtIlI~Ao
cOnlpl.mentar nl pruv.. nt.r.~ da aooaelltadorla concl'dldtl pela inltllulçlo
de Previdência Social. ar fites nAu
forem IntelCrals
I:AI'il l: l ')
Du Corpo

/lI

1J .'.~unte

Arl. 38. O corpo d\s('~l1t~ teró re prr: tnla~á.). com dirrilo a voz e vo:o,
n('s órgãos e:.!tl:iados das unh·er.:' ldlldl's e dos e~I,'bplecimenlos I!olndcs dr ensino suptr;or, bem con' ) em
coml!Sõe~
InsUlulda..~ na forma dos
..~lnluttls «' reBlrnrnlos .
I l' A re-pre 'ientaçáo estudantil
ttrá por obJelh'o a cooperaçlo entre
adminlstrad rl re-s, prcfessOres e alun es,
no trabalho unh·~rsitA.tlO .
•
I 29 A escolha lIos representantes
c~ludanll5 serÁ fclta
')Dr melo de
eleições do co'llo discente e segundo
crlttrlo.~ que Incluam
o 4provellamento escolar dos candIdatos, de
a(:6rdo com os estatutos e reg:menlos.
, 3" A representaçüo estudantil nl.o
poderi\ ucecter de um quinto do total dos membros dos coleglndos e comts~ões ,

Art. 39 . Em cada unlversldadr ou
estabelecimento Isolado do ensino superior poderá ser organizado dIretórIo . fOra congregar os membros do
respectivo corpo discente.
~ 19 Altlm do dlrrtórlo . de lmhl!o
Ulliversltárlo. poderão formar-se d iretórios setoriais, de aeõrdo com a
estrulura Interna de cado unlversldadr ,
, 2' Os reg imentos elaborados p ?los dlrrtõrlos srrÍlo submetld rs à
aprovação da instânc ia 'universitár ia
ou escolar compeltnt e.
~ 3' O diretórIo ru ja ação niio e~
tlVl'r rm consonnncin I:om os obJetivos parn os qllals foi instltuicto, r;erá
pll~sh, tl das san rôrs pr~v i stns nos ::,slatutos ou r«,giml'ntos .
, 49 05 dlrplór\f' s sií') obrigados a
prl'star conlas d r SUá g~stão (lnRDcrlra aos ór!(ãcs da admlnlslra';iio
universltár 'a ou escclar . na forma
d~s
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Art . 40 /I ,
suprrlor :

Imllllllç1lrs dI' ellslllo

a) por melo de suas atividades de
exlelulo. proporcionarA" no~ corpos
dl~centr, "portllllldade~ d" l,artlc,pati" em pro~)'sm~ de mel lorla das
cOlldlçOr. de vida ti" cOlllllnldll,le r
no procr.. M) geral tio dl'!envolvlln~nt();

b) ~seg ; lTnrllo ao corpo dLscente
melol pai a Il rullzaçAo UI" proa I ama, cultural!, artletlc06, clvlco~ e
dt.Sportlvos;
CI
estiDlular/io .., atlrldJIdes :le
educação cl\'lra f de dt.Sport<Js, mantendo, p..ra o cumprlmenlo desta
norma . orlclllnçno ftdl'<JllAdA e Insllllacõ,.,; especirús,
a)
estimularão as al!\'ldades que
visem à fo r mnçã o c!\'lca , considerada Itldlspeu,l\vrl • crlaçAo de um,.
cOlIscl!ncln de dlrellos e drveres do
cldadAo e d., prorJ~,lonal.

Art. 41 , As universidades deverão
criar 115 lunções de monitor p.HIL
alunos do curso de graduação que se
submeterem 11 provns especificas, I\I1S
quais demc ,nst rem capncldtldr de desempenho rm atividades técnico-didáticas de IIelrrmlllnda dl ' clpllna .
Parágrafo lmlco . As lunções de monitor deve cfio ser renlulleratlas e con6lderad~ titulo para posterior
Ingre~!o em 1'111 rclta de mllglst~rlo <uperlo!' .
orirulo

IV

lJ isposlç(les Gerais

Art . 42. Nas unlversld{\des e nos
estabeleclnlf n t (Js Isolados mantidos
pela União, as atividades técnicas pC}derão srr a tendida s mediante a contra tação de pessoal na forma da legISlação d .. trabalho, de acOrdo com
as norm{\s a serem e"abel ~ r.ldas n03
estatutos r regimentos .
Art. 43 Os vencimentos dos s~r
"idorts público., federaL, de IIlvel universitário sfio desvinculados do crIté rio de duração do. curwe.
Art . H " . VI:TADQ .. .

a,
~

Art. 46 . ü Conselho F'ederal de Edu l'uçAoo In t "fpretal 1\, nn /urlsdtçAo administrativa , as dl~"os ções deata e
da~ denlal. leis 'que lixem dlretrlzrs
r bas~" dA educaçAo nacll'nal , resulvsdll " clln\llrtl'nl'lA dos xl.l.ema.,
e!I,'\c)uA" ,"(Ir enshll ', ddlntdl\ 0 1\ Ut
nO 4 . O~4 . de :lO clt dC 'umbro de 1801.
Ar!. 47 A autllrlwçllo ou o rec onhecimento IIe universidade ou e5ta brlerltnrnto 1!OI,el" de ensino eupeTlor Icrâ tomado e/rUI·o. em Qualqurr C1l50 . por dtcr~lo do Poder P!lIec;,:<lvo, após prévio parecer favor'vel
do Co",,' I":> Federa I de E:lucaçAo, ubstrvRrln o disposto no art. 44 destn
Lrl.
AI!. 18, O Const'\ho Federnl de EcluraçA:>. (1I'ÓS lnquellto adminlstratll'o,
lJodn3 SUsllPndrr O lunrlonamtnto
de qualq"rr esl abrtrclturnto Isola lo
ele ensino ~ul1rr lc>r ou 11 autonomt:.
de qUlllQucr unll'er,ldalle, por motivo
de Intrlnlli'ncla ela leglslaçlo do tnsino ou de precel!.o t..statutárlo ou fP~Imenlnt, det<;ll:nnndo-se Diretor oU
HI'ltor 1"0 trmporc.
ArL. 4D . As unlvl'rsld{\drs e os es ·
1 :the IrI'Í IJI rnl o~
Isnl,'\elos recun hec Id II S
firnm ~\lpllos A verificação perl011ca prlo Con,elho de Educacao comprl ellt~, ohsrrrAd" o dl,posto no ~ I 
tir,u flllll'/ ior .

Arl. 50 Dca- rlrcl' õrs ndotnda, pe ·
1"5 IlIstll utç11l's de ensino superior,
após es ~otadAs a~ respectivas lnstAnc 'os, cHLerA recurro, por t str HA
nrgtilçõo de ilegalidade:
a) para os Cons!'lhos Estadunls de
Ellucaç/io, quando se tratar de estabeleclml'ntos I~olados mantidos pelo
respectivo Estado ou de unlversl~ a 
des In ,:l ulela., na hlpóte'e do arL. 15
da Lei 11 ° 4 . 024, de 20 de dezemh ro
dI' 191;1:
hl I'{\rn o Con , rlh" Fe:le ral dr
EdUCA ÇÃO, 1I0S demais cnsos .
Art . ~I
O ron s ~lho F'rdrlnl de
Educnráo fi,ar:i as condições pnra
revallclnt'ão de ellolomRs exprdtd os
por estnbelecimentos de fnslno superior estran~elros . tendo em vlsla o
.... p:lstro na repnrtlcão competente e
o I'xercklo prol"slonal no Pais .

pOsto no artllfo 11 d~l& Lei, poden do, .e IIcctr.sArlo e conYenlenle, In corporar estabelecimentos ~e enslnu
• pesquisa tam~m manUdQl; prl"
Vnllo, I'xLstent~ na mf'Sma locali dade ou em localidades pr6xlmas.
Pariarafo Qnlco. Verlfkada, den t.ro
de doze meses, a partir da data de
pubUcação desta LeI, a Juizo do Con .elho FederAl de Educação, A Impo' slhlllc'fldr do dlspo~to neste artigo,
as unll' praldAdts r llra:" ~erAo Inr'lrpornd ..< • < lI' drrlll< txlst rI! t rs 1111
1t1 ".~llIn

rrc:lno

Art . 53

Art

~

54

AI!. 55
Ar!. 56

VnAnn

Art. 57

VfTADO

Art. 58. Fie nll\ re,,"gndns R< dl , p"
lç(.rs rm rOl1lrÍITlo .

lIrt . ~9 . A IlIt>,entC' Lei PlltrR flll
\'igor na data dI' SU{\ publicação.
BrA,lIia. 28 d" no.emllro de 19fiH :
1479 da IlldrpellMnclA e 80" cln
1: '·p"'''ltcn .
A . C() ~ rA !: RI! VA
1·ar.' 0 nlflra

C"AriTUl.O v

2'

l); "p"s içõ{'s 7' raJls((õ r ias

Ar!. 14
Ar!. 15
AlI 45

VETADO

Art. :.2 . As atuais unlnrsldades TU lalS , mantida s pela União, deverA n
lenr!:nlll7ar-Se d e acOrdo com o d t,-

,
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1 ,;~I

H~

Co , 4,0 ._- tE 3 DI: JljIfIJO DE 1077

AlteTC! a Lei
çao e

alca,

r.9 5 , fi lO, dê 2b de n(./'t' 111 Ore, ,r
flmc1nn~11 ;l'lto cl" / ,.,'ino ~uJ'etlc' r
e dá (lUtTuS p;tA ' /(ii'1ICJ..;S , "

11)6/), qUr "fIm n')r n!1: te OTC"Inl;oe 11111 articula<'.io C 117\ a escula ml·-

O Presidente da Republ1cll.

Faço ae.oer quo) o Congresso Nachlnal lp.c "eta c eu 6anclonc 11. :Jegulnte Lei;
Art. 19 O Art , 16 da LeI n 9 6.640, de 28 de novembro de OO~" passa e. teT
a aeiUinte redaçA,.) ;
.. Art
e de D

16. A nOnleaçi\o de ne!t)rf', e Vice-Reitores c e ·. In1versldade&,
1 ('$ e Vice-DII etolLS de \ 'nl(.ades unlveISILá.rlíi! e '.le estabelel'lm~n:.o !
, ~doo de cn.:inv Eóuperior, 01 ~dec('rá <W SCirt:1nl l: .
I _. L' Heitor e o Vice-Reitor c: ~ TlnlvcrsldadiJ Coteial se 10 norneados
pelo Chefe do POder E:tecutho, escolhld06 em l1atas pr<,)I\1;das J)Q: um
. Cclt,;Í<.' Fl clt,'ra l especial. cOIl'iti1u!do dn reJnino d.) Con:;clho Unln'rs!'i'!'IV (' ,:1,',~ t n'ii ·'s eoh gindo.; I1:ÚXjnlOS d.! ('(}Sino !: P:' :;qui~:\ e de 6dmllli:.'. ra\·;I .~, ()1l (quiralente;
rI -- n~ jJ :ri;'cl1tes de UlliH'::;jcllôdcs ou u,tahl'llc;lJ!rJll0.' isoladOS par!Jc'ilu·}:; i,r.r;i-:> ('Molhid0~ na f·:,!,Ul.!. do~ f(;spe .:~ivos e.õLatut:1;; c regimcnt.c$;
111 -- o Dirot,,!' r. (I "lr.e-DIH.tol· <ir (iII.RbelecJmr:nt." iS(,lado dp ensino
;·P:l':·j()l man ' jcio pl'la t!t>i;\o Q'if.l1do CUII.jtitui.llJ CI., aut.nrqllia :;crÍlo Dl)Jr.t'<!(lO,; pejO ;'l'('~iLlenle ::Ia l«'p1ÃuJlca, c 11 :1 caslI de :Uir~tor {. Vice-DirHL'r
d~ umdade u:li\'f'l:,itliria, jJclo M.nistro da Educação c CUltura, escolh!ao;;
em lista j.>!'cpara·:;.a pl' lo I cSller,\.h'o cOlegiado nláximo;

IV -- no~ (j(,llluis ca~os, o Diretor será
cldo pdo rcsJlect:",'o sl~tClna dr. ensino.

escolhido conforme

esta~ ..~

f 1Q Re~·alvflo1o o caso do inc.-l.5o II de.·;\.e artigo, as lIstss 8 qur ISC
refere c!)',e a: '~i6() serão úxtuplal' .
. ~ Z\> No (aso de inslltuiçócs de '!nsino 6c1pllr!or m:mtlctas pela Unl~o,
;;crú ' d:! 4 (qllatTC,) r.n:>s o UllJJldato dos di! i 6 entes li. qUI? se refe;e ('sl.;:
ar1 igo, \'eda(]:I " l'l:conduç;\O no mesmo cargo, obser\':ldo n cs demais cnsoc
.~ que di".puserem os )( sp('ct;voz ~stat.u~ · 011 regimento.~, aprovados na
~ ólJnl\ da iegl!;la(;~o ,·jgcnte.
§ 39 No ~.aS(, de instit.uIçó('s 1edern:s, a organimção das listas para
e,,<:olhn dJS '~ce-Helto:'{'s, DIretores e Vlcc-Diretores dc unidadcs un.iv~r
. ,Jt.ária;;. quando :;e tratar dc universidade!;, e dos Vlcr-Diretores. n.'l. hij);)!.qsc d~ est;lb~I'!cimcn~os is(,!ados, será f~ ;t!l até 4 (quatro) meses depoi.;;
da po.o;.;;e do~ re:;pectlv0s lteito)'es ou D,ret'nes, conforme o caso .

f. 4g Além do Vice-Reit.or, ,,:: in::tituiço(',. de cI'sino EUperi0r mantld~s pel;]. União pode~ão d:SP:lT de Pro-Roe;tores. Sub-Reitorcs. Decanus

'ou autoridad"s equivalentes, ó('::;gnados pt>lc· Reit.cr. at-é o máximo de 6
(seis) engk)b;' damente, rnl10lJue dif,puserem os respectivos Estatllt<Js .
.f. 5? Ao ';~('it~~r c . dO Diretor caberá zelar peja manutenção da ordem
·e ,c'!'c :plma no :nnblto de Ulas atribuir.Õ~, respondendo por abuso ou
omissão ..
Art, 20 Sá o rf.'sp·~i[.a!l()s os maneia ks d<Js dirigentes das instituições de !'ns!no
~ ,Ipe"i", tnrl nt in JS rda "niã o, 210n1l'a<::0:. pelo Prc!:;idep.t~ 0&. Rep;iblit:a c em
(Xc:. lei,: 11:\ dS >R de,ta Lei.
, 10 Nc- C'\.'(1 do Y.ld.::cia do carg(, d,' Vire-Reito:-. ant(:s da metuflp do mandato
d:-> Eea, 'T. a !i.!.~::\ :J CJlI f ~c I efere o ~ 3~ 10 ar., 1\3 d~ L~l n 9 5 , 540. de 2" de
l1('f'c :l"'ro d '~ l!JGb. Cf ni .\ ;ed~lr:lO rincll pelO 8rt, ]0 cc..ó:a L . i. li'~rá inl~diat:l: L' :l:e
O:·;; ?llÍ:~~Cla c o m:m:-ato do "jcr;-R{jivT qU€ "i~:, n
tro' mts~; JlPÓS o t fnJ lÍrl') dI) mnnc1al0 do ReitN,

~ :,!O 1\~ rl'~ ' , d ~ '1 ";tráncia
e.~ l~ d '~1;::-_1ará Vice-R~it')r z:ro

,.er

nor:w~do

expirará 4 lqua-

dar-.".e n:t <;<:gunda ne!::ide do mandato do Relt0:.

t r 1t!jlO'f' at{ a DOnlf:ação do novo,

~ 3" ,) p~-:Jcc dimf.lIl" previsto n 'JS pr.rlgrafos anteriorE's será oocervado em
rdac~n r. 0: ,: D!r~to)'(' r, (' ITire-Diretorcs de unidades universitárias e VIce-Diretores
dI' f' , 'a "~'Ni nt'n tcs 1~I)l?d( s, '=<tbc·ndo EO neitor. n~ caso dos Dirct:Jres e VlceU i!'t to · {S lir l:n : d n d ~ ; Ulliver.-.ibrias. t nu Diretor, no CJ.S;) (.0 Vim'-Dlretor de estab ~leci :n (' n , os isolnc!o~. 11 c1fsi ó nll<;úo 11Te t.!m-1lo~e ;lté a n Clr.cação do novo.

11:" . :J? E<;tl L ei fntrará em vIgur na data. de sua publicação e será ~gula·
'lllcn lad1. pe io f'o:l ~r Ex·~tu tivo dentro <I,! f;0 (noventa) dIa.;,
Art, IQ RP.v,)!PTJl·:;~ ..s dlspo~lçõc~ em contrário.
B,asilia . :J de jlmho de 1977; l!iGY ãn lndepend.!nclf\ e 89~ da RrpÚbJ!ch ,

E"unsr:;
11 c~

GC'5[1.

Ilra"a
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LEI

N~'

7.177, DE 19 DE DEZEMBRO DE 198:3
Dispõe sobre /I escolhll de dirigentes de
fundaçoes de ensino superior. e dA outras
pro vid~ncia s .

O PRESIDENTE DA REPUBLlCA . faço sabl'r que o Congresso
N acionai decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art . I? Fica revigorado, para a escolha e nomeação dos dirigentes de fundações de ensino superior. instituídas ou mantidas pela
União, o disposto no artigo 16 da Lei n ~' 5 .540. de 28 de novembro de
1968, alterado pelo artigo 1:' da Lei n~' 6.420 . de 3 de junho de 1977 .
Art. 2:' Os dirigentes de fundaçõe s d e ensino s uperior nomeados
pelo Presidente da República na forma da Lei n :' 6 .733. de 4 de de7.embro de 1979. deverão. no prazo mínimo de 6 (seis) e máximo de 8 (oito)
me8e8~ ,a partir do inicio de vigência da presente Lei. promover a indic:açto 'd a Ustti' sêxtupla a que 'se refere o dispositivo legal ora revigora do.
'
.
Parágrafo único . Os atuais dirigentes de fun dações poderão figurar na lista sêxtupla a que se refere este artigo (vetado) sem que isso
implique em recondução ,
Art. 3:' Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação .
Art. 4~' Revogam-se as disposições em contrário .
Brllsília .' :t9 ·dedezembro de 1983: 162 :' da Ind ependência e 95:' da
República.
JOÃO F IG UEIREDO
E;;ther de Figueiredo Ferraz

MENSAGEM N° 488 DE 03 DE MAIO DE 1995
DO PODER EXECUTIVO
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos tennos do artigo 61 da Constituição Federal, submeto à elevada deliberação de
Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado da
Educação e do Desporto, o texto do projeto de lei que" Altera dispositivos da Lei na 5.540, de 28
de novembro de 1968, da Lei na 6.420, de 3 de junho de 1977 e da Lei na 7.177, de 19 de
dezembro de 1983, que regulamentam o processo de escolha dos dirigentes universitários".

Brasília.

~

3

de

;;

"

'li

o

Parecer 00028/2019/ADV/PUMS/PGU/AGU (1549434)

SEI 23000.009995/2019-98 / pg. 82

malO

de 1995.

II

EXPOSiÇÃO DE MOTIVOS N° 139, DE 11 DE
ABRIL DE 1995 DO SENHOR MINISTRO DE
ESTADO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO.

Excelentíssimo Senhor Presidente da República.

É de extraordinária urgência a necessidade de disciplinar o processo de escolha dos
dirigentes das instituições federais de ensino superior.

o

mecanismo vigente, determinado pela Lei, prevê que a escolha e indicação dos
reitores de universidades e de diretores de estabelecimentos isoladas sejam feitos pelo Presidente da
República, a partir de lista sêxtupla apresentada pelo colegiado máximo da instituição.
Este mecanismo não vem sendo respeitado pelas instituições federais de ensino
superior. Criaram-se sistemas paralelos de eleição direta, na qual docentes, estudantes e funcionários
votam em chapas fechadas de seis nomes, que são impostas aos colegiados. Estabeleceram-se
também, sistemas de pressão no sentido de comprometer os componentes da lista. com exceção do
considerado cabeça de chapa, a não aceitarem a indicação, caso sejam escolhidos pelo Presidente da
República.
Está o Governo hoje ante a dificil situação de, ou aceitar listas que claramente
desrespeitam o espírito da legislação vigente, abrindo mão de sua prerrogativa de participar do
processo de escolha, ou de entrar em conflito permanente com as instituições de ensino.
Entende o Poder Executivo que a transformação do antigo mecanismo de escolha
mediante listas tríplices em listas sêxtuplas, efetuado casuísticamente pelo regime militar,
deslegitimou o procedimento estabelecido em lei e deu sustentação ao movimento de eleições
diretas. Além do mais, pelo fato dos presidentes militares não terem sido eleitos pela socip,dade
críou-se um sentimento generalizado, na comunidade universitária, de que esses presidentes não
possuam a necessária legitimidade para representar a sociedade no processo de escolha dos
dirigentes das instituições federais de ensino superior. A oposição à lei aparecia assim como luta
democrática.
Deve-se considerar, entretanto, que a redemocratização do país alterou radicalmente
este quadro . A democraeia não se sustenta sem o respeito à lei. Por outro lado, presidentes eleitos
representam legitimamente a sociedade maior, cujos interesses estão acima dos da comunidade
universitária.
Deve-se considerar também que o processo de eleição direta tem dado margem a
muitos excessos. Custosas campanhas eleitorais tem sido feitas sem que haja qualquer controle
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público da origem dos recursos e da forma de sua utilização . Além do mais, a eleição introduziu
critérios políticos que ignoram a necessidade de se exigir dos dirigentes de instituições voltadas para
a pesquisa e a formação de pessoal altamente qualificado, uma alta qualificação acadêmica e o
domínio·da própria prática da pesquisa.
O que propomos é o revigoramento de um sistema que restaura as listas triplices,
valoriza a participação dos docentes e a função de representação dos colegiados, contribuindo para a
manutenção de mecanismos democráticos de escolha de dirigentes. Ao mesmo tempo afirmamos
que, sendo as universidades autônomas mas não soberanas, há que se assegurar a participação, no
proces"o de escolha. de um representante da sociedade que, neste caso e o Presidente por ela eleito.
Respeitosamente,
,/

,

,

'-\.. ~;-;r~.~
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MinisTro de Estaria da .Educaçao ê do Desporto

o

11)

cn
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~ N

~C"')

A viso n°
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-

SUP AR/C. Civil.

~

o
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Brasília,

~ ...J

3 0..

de

3

m a~o

de 1995.

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do Excelentíssimo ' Senhor Presidente da
República, acompanhada de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado da Educação e
do Desporto, relativa a projeto de lei que "Altera dispositivos da Lei n° 5.540, de 28 de novembro
de 1968, da Lei n° 6.420, de 3 de junho de 1977 e da Lei n° 7.177, de 19 de pezembro de 1983,
que regulamentam o processo de escolha dos dirigentes universitários."
Atenciosamente,

"----

--

...

\

~

------

', -

CLOVIS DE BARROS CARVALHO
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil
da Presidência da República
A Sua Excelência o Senhor
Deputado WILSON CAMPOS
Prime4;'o Secretário da Câmara dos Deputados
BRASILIA-DF.

Centro Gráfico do Senado Federal -
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CÂMARA DOS DEPUTADOS

1 19
ub 1995
( O PODE EXECUTIVO)
ffi
GE
9 4 /95

A1t r di positivos d Lei n9 5.540, d 2 d nov bro
d 196 , a Lei n9 6.420, d 3 de junho d 1977 e d
Lei n9 7.177, de 19 de deze bro d 1983, que r uI
n
t
o proc sso de esco1h dos diri nt s universitários. Pendent d par c r s as Co is ões d Tra lho,
Ad ini tr ção e Serviço Público; d Educaç-o, Cu1tur
D sporto; e d Constituição e Justiç
d
d C-o.
(P OJETO DE LEI

9

2 , DE 1995)

GER 3 .21 .01 .007 -8 (DEZ .I94)
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CAMARA DOS DEPUTADOS

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara dos Deputados

Nos termos do art. 155 do Regimento Interno, requeremos urgência para a
apreciação do Projeto de Lei nO 426, de 1995, do Poder Executivo, que "altera dispositivos da
Lei nO 5.540, de 28 de novembro de 1968, da Lei nO 6.420, de 3 de junho de 1977 e da Lei n°
7.177, de 19 de dezembro de 1983, que regulamentam o processo de escolha dos dirigentes
I
universitários" .
( ~ tIJD

Sala das Sessões, em 11 de maio
]JJ/1-

/1.; '\.;>'A/ 7~

4-\)

cAfo

(0. \/2,

........-\)

«

/

/
/

GER 3.17.23.004-2 - (SET/ 94)
Parecer 00028/2019/ADV/PUMS/PGU/AGU (1549434)

SEI 23000.009995/2019-98 / pg. 86

(

~

---------~-----------------------------------------------------------

-

,'. lf / ,. . l ' ~ '. ,~
\

•

t

" _

•

--

~

,

\.. ,

yl,

~. c2.(ô

~~laJ-e~:

/95

be-p

0cl~
tf)o. r c~~a:rv

Aviso n°

866

- SUPARJC. Civil.

Brasília.

3

de

ma 1 o

de 1995.

Senhor Primeiro Secretário,

Encaminho a essa Secretaria Mensagem do Excelentíssimo Senhor Presidente da
República, acompanhada de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado da Educação e
do Desporto, relativa a projeto de lei que "Altera dispositivos da Lei n° 5.540, de 28 de novembro
de 1968, da Lei n° 6.420, de 3 de junho de 1977 e da Lei n° 7.177, de 19 de dezembro de 1983,
que regulamentam o processo de escolha dos dirigentes universitários."

Atenciosamente,

--

"--

•

--CL. ~~ ~

CLOVIS DE BARROS CARVALHO
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil
da Presidência da República
. PRIMEIRA

!, Em

~,

SECRET.tI,RIA

'V "J / () :; /

h

or

Secretário-Gc

A Sua Excelência o Senhor
Deputado WILSON CAMPOS
Prime40 Secretário da Câmara dos Deputados
BRASILIA-DF.
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Brasília,

E.M . N° 139

1 1 de abril de 1995 .

I

Excelentissimo Senhor Presidente da República.

É de extraordinária urgencia a necessidade de disciplinar o processo de escolha dos
dirigentes das instituições federais de ensino superior.
O mecanismo vigente, determinado pela Lei, prev e que a escolha ~: indicação dos
reitores de universidades e de diretores de estabelecimentos isoladas sejam feitos pelo Presidente da
República, a partir de lista sextupla apresentada pelo colegiado máximo da instituição .
Este mecanismo não vem sendo respeitado pelas instituiçêies federais de ensino
superior. Criaram-se sistemas paralelos de eleição direta, na qual docentes, estudantes e funcionários
votam em chapas fechadas de seis nomes, que são impostas aos colegiados. Estabeleceram-se
também. sistemas de pressão no sentido de comprometer os componentes da lista, com exceção do
considerado cabeça de chapa, a não aceitarem a indicação, caso sejam escolhidos pelo Presidente da
República.
Está o Governo hoje ante a dificil situação de, ou aceitar listas que claramente
desrespeitam o espirito da legislação vigente. abrindo mão de sua prerrogativa de participar do
processo de escolha, ou de entrar em conflito permanente com as instituições de ensino.
Entende o Poder Executivo que a transformação do antigo mecanismo de escolha
mediante listas tríplices em listas sextuplas, efetuado casuisticamente pelo regime militar,
deslegitimou o procedimento estabelecido em lei e deu sustentação ao movimento de eleições
diretas. Além do mais. pelo fato dos presidentes militares não terem sido eleitos pela sociedade
criou-se um sentimento generalizado, na comunidade universitária, de que esses presidentes não
possuam a necessária legitimidade para representar a sociedade no processo de escolha dos
dirigentes das instituições federais de ensino superior. A oposição à lei aparecia assim como luta
democrática.
Deve-se considerar, entretanto, que a redemocratização do pais alterou radicalmente
este quadro. A democracia não se sustenta sem o respeito à lei. Por outro lado, presidentes eleitos
representam legitimamente a sociedade maior. cUJ os interesses estão acima dos da comunidade
.
. . .
uruversltana.
Deve-se considerar também que o processo de eleição direta tem dado margem a
muitos excessos. Custosas campanhas eleitorais tem sido feitas sem que haja qualquer controle

EloQ-'O.JXlC.I~'
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público da origem dos recursos e da forma de sua utilização. Além do mais. a eleição introduziu
critérios políticos que ignoram a necessidade de se exigir dos dirigentes de instituições voltadas para
a pesquisa e a formação de pessoal altamente qualificado. uma alta qualificação acadêmica e o
dorrúnio da própria prática da pesquisa.
O que propomos é o revigoramento de um sistema que restaura as listas triplices.
valoriza a panicipação dos docentes e a funçào de representação dos colegiados. contribuindo para a
manutenção de mecanismos democráticos de escolha de dirigentes . Ao mesmo tempo afirmamos
que, sendo as universidades autónomas mas nào soberanas. há que se assegurar a panicipação. no
processo de escolha. de um representante da sociedade que. neste caso e o Presidente por ela eleito.

Respeitosamente,

(

'\

-------.,
X~V·I,.J -

__

P.«JLO RENATO SOUZA
Ministro de Estàdõ da Educaçao do Despom)

e

•

DO _IOllOC. I _
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PROJETO DE LEI

Altera dispositivos da Lei na 5.540, de 28 de
novembro de 1968, da Lei n° 6.420, de 3 ele
junho de 1977 e da Lei n° 7.177, de 19 de
dezembro de 1983, que regulamentam o
processo de escolha dos dirigentes
universitários.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. la O art. 16 da Lei n° 5.540, de 28 de novembro de 1968, com as alterações

introduzidas pela Lei na 6.420, de 3 de junho de 1977 e pela Lei n° 7.177, de 19 de dezembro de
1983, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 16. A nomeação de Reitores e Vice-Reitores de universidades, e de Diretores e

Vice-Diretores de unidades universitárias e de estabelecimentos isolados de ensino superior
obedecerá o seguinte:
I - o Reitor e o Vice-Reitor de universidade federal serão nomeados pelo

Presidente da República e escolhidos entre professores dos dois níveis mais eíevados da
carreira ou que possuam titulo de doutor. cujos nomes figurem em listas tríplices
organizadas pelo respectivo colegiado máximo, ou outro colegiado que o englobe.
instituído especificamente para este fun, sendo a votação uninominal;
li - os colegiados a que se refere o inciso anterior, constituídos de representantes

dos diversos segmentos da comunidade universitária e da sociedade, observarão o mínimo
de 70% (setenta por cento) de membros do corpo docente no total de sua composição:

rn -

em caso de consulta prévia à comunidade universitária., nos tennos
estabelecidos pelo colegiado máximo da instituição, prevalecerão a votação Ilninominal e o
peso de 70% (setenta por cento) para a manifestação do pessoal docente em relação à das
demais categorias.
IV - os Diretores de unidades universitárias federais serão nomeados pelo Reitor,
observados os mesmos procedimentos dos incisos anteriores;
V - o Diretor e o Vice-Diretor de estabelecimento isolado de ensino superior
mantido pela União. qualquer que seja sua natureza jun"dica, serão nomeados pelo
Presidente da República, escolhidos em lista tríplice preparada pelo respectivo colegiado
máximo, observado o disposto nos incisos I, TI, ill:

•
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A. 2 do projeto de lei que "Altera dispositivos da Lei na 5.540, de 28 de novembro de 1968, da Lei
na 6.420, de 3 de junho de 1977 e da Lei na 7.177, de 19 de dezembro de 1983, que regulamentam
o processo de escolha dos dirigentes universitários".

VI - nos casos em que a instituição ou a unidade não contar com docentes, nos dois
níveis mais elevados da carreira. ou que possuam título de doutor, em nÚMero suficiente
para comporem as listas tríplices, estas serão completadas com docentes de outras unidades
ou instituição;
VII - os dirigentes de universidades ou estabelecimentos isolados particulares serão
escolhidos na forma dos respectivos estatutos e regimentos;

vrn -

nos demais casos, o dirigente será escolhido conforme estabelecido pelo
respectivo sistema de ensino.
Parágrafo único. No caso de instituição federal de ensino superior, será de 4
(quatro) anos o mandato dos dirigentes a que se refere este artigo, vedada a recondução ao
mesmo cargo, observado nos demais casos o que dispuserem os respectivos estatutos ou
regimentos, aprovados na forma da legislação vigente, ou conforme estabelecido pelo
respectivo sistema de ensino."
Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 30 Revogam-se as Leis nas 6.420, de 3 de junho de 1977 e 7.177, de 19 de
dezembro de 1983.
Brasília,
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PROJETO DE LEI N° 426, DE 1995
(DO PODER EXECUTIVO)

DISCUSSÃO, EM TURNO ÚNICO, DO PROJETO DE LEI N° 426, DE 1995,
QUE ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI N° 5.540, DE 28 DE NOVEMBRO DE 1968, DA LEI
N° 6.420, DE 3 DE JUNHO DE 1977 E DA LEI N° 7.177, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1983,
QUE REGULAMENTAMO PROCESSO DE ESCOLHA DOS DIRIGENTES
UNIVERSITÁRIOS; PENDENTE DE PARECERES DAS COMISSÕES : DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO; DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO; E
DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO.

PARA OFERECER PARECER AO PROJETO, EM SUBSTITUIÇÃO À COMISSÃO DE
TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO r ÚBLICO, CONCEDO A PALAVRA AO
~ v l......-t." ~ ~h)
SR. DEPUTADO .... JOÃO MELLÃO NETO · v

l

P ARA OFERECER PARECER AO PROJETO, EM SUBSTITUIÇÃO À COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO J3- JUSTIÇA E DE REDAÇÃO, CONCEDO A PALAVRA AO SR.
DEPUTADO ....... (!.~ .. Lo...~

......................................................................................... .

# rrámo

NA(;}cllA li

ORADORES INSCRITOS,

DECLARO ENCERRADA A DISCUSSÃO.

Parecer 00028/2019/ADV/PUMS/PGU/AGU (1549434)

SEI 23000.009995/2019-98 / pg. 92

./
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PROJETO DE LEI N.· 0067

de

19

AUTOR

95

SECÁO DE SINOP SE

E M E N T A

AI tera o parágrafo segundo, do artigo 16, da lei n'? 5.540, de 28

MENDONÇA FilHO

de novembro de 1968, que "fho:a normas

(PFl-PE)

de organização e funcionamento do ensino superior e sua articulação com a escola média, e dá outras providências",

( es tab e le c endo que, nas instItuições de ensino superIor
t e s pOde r ã o t er dOIS ma nd a tos consecutIVOS no mesmo cargo).

man~idas

pela Un i ão, os dIrigen-

j',tlgo t4ENTQ
\00

Sancionado ou promulgado

V IVII::> :::' l) t::,

1'00 E R TE i-I MINAT/VO
Artigo 24, Inci50 11
(Res. 17/89)
22.02.95

Publicado no Diário Oficiai da
PlENÃRIO
Êala o autor, apresentando o Projeto.
Vetado
MESA '
Despacho: As Comissões de Educação, Cultura e Desporto; e de Constituição e Justiça

Razões do veto-publicadas no

e de Redação (Art. 54)-(Art. 24, I I).
APENSADO PL. 4 26/95

14.03.95

PlENÃRIO
t I i do e 'vã i a i mp ri mi r.
DCN 23.03.95, pago 42l3,col.

15.03.95

01

COORDENAÇAo DE COMISSOES PERMANENTES
Encaminhado ã Comissão de Educação, Cultura e Desporto.

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
1 5 . 03 . 95

Di s t r ibuído a o r ela tor, Dep. PEDRO WILSON.

VIDE VERSO .....

COI :l . I :l

-

I
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PL 067/95

ANDAMENTO

..

.

.

COMISSÂO DE EDUCAÇAO, 'CULTURA 'E 'DESPORTO
17.03.95

Prazo para apresentação de emendas: cinco sessoes.

27.03.95

COMISSÂO DE EDUCAÇAO{ CULTURA E DESPORTO
. . _- .... ----.. - .--- - - . :
Não foram apreseift'a 'das' emendas. '

20.04.95

COMISSÃO DE EDUCAÇJ\:.O,CULTURAEDESPORTO
Parecer contririo do relator, D~p. PEDRO WILSON.

25 .04. 95

28.04.95

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, ' CULTURA E DESPORTO
Prazo para apreseniaçio de destaques: duis ~ess6~s.

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,CUtTURAE 'DESPORTO
Nio foram apresentados destaques.

CºMISS~-º,

U7.06.95

DE EDUCAÇÃO, CUT;TURA E DESPORTO
Conce did a vista ao D~p. CARLOS ALBERtO .

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
08.06.95

O Dep. CARLOS ALBERTO, que pedira vista, devolve o projeto apresentando voto em separado, favorivel.
MESA

19.06.95

Deferido requerimento do Dep. TUGA ANGERAMI, solicitando a apensaçao do PL. 426/95 a este.

Parecer 00028/2019/ADV/PUMS/PGU/AGU (1549434)

SEI 23000.009995/2019-98 / pg. 94

· ..

CÂMA RA DOS DEPU TADO S
C EL - Seção de Sinops e

PROJ ETO N2 67/9 5

Continuação fl s. 02

ANDAMENTO

MESA

22.0 6.95

reti rada dest e proj eto.
Requ erim ento do Dep. Mendon ça Filh o, soli cita ndo a

03.0 7.95

MESA
O, ' soli cita ndo a .reti rada .des te proj e,t ,o .
Defe rido o requ erim ento do , Dep. MENDONÇA FILH

RETIRADO PELO AUTOR.

COI 3210 1041 -8 (MAI/9 3)
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CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE LEI N° 426-A, DE 1995

"Regulamenta o processo de escolha dos
dirigentes universitários"

Autor: Poder Executivo
Relator: Deputado Nelson Marchezan

1- RELATÓRIO

o Projeto de Lei nO 426-N95

originou-se da Mensagem do Poder

Executivo nO 488, de 05/05/95 . Busca alterar dispositivos das Leis nO 5540/68, nO 6420/77
e nO 7177/83, que regulamenta o processo de escolha dos dirigentes universitários.
Em

17/05/95

foi

distribuido

às

Comissões

de

Trabalho,

Administração e Serviço Público (CT ASP), de Educação, Cultura e Desporto (CECD) e de
Constituição e Justiça e de Redação (CCJR). Na primeira recebeu quatro emendas.
Em 19/06/95, a Mesa Diretora desta Casa deferiu requerimento do
Deputado Tuga Angerami no sentido de apensar este projeto de lei ao PL 67/95, projeto
que em 03/07/95 foi retirado por seu autor Deputado Mendonça Filho.
Em 17/08/95, foi apresentado ao Plenário requerimento de
urgência para tramitação do projeto, que foi aprovado em 22/08/95 .
Com esta aprovação, fica prejudicada a distribuição às Comissões
técnicas e o parecer é apresentado neste Plenário.
E o relatório.
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fi - VOTO DO REL ATO R

~nsere-se

o .Projeto

de Lei em tela é sob todo s os aspe ctos consistente .
no proc esso jurí dico e pol ític o de rear ranj o da SCC irrtd3 bras ileir
a.

o sistema brasileiro de escolha de dirigentes universitários é único
no mundo. O méto ào é o da eleição direta, na qual votam, e pode
m ser vota dos, em
igualdade de condições, professores, alunos e funcionários . Em algu
ns casos, confere-se o
peso de um terço dos voto s a cada um desses seto res.
Existe na América Latina, uma tradição, iniciada na jéca da de 20,
na Universidade de Córd oba, na Argentina, de seleção dos dirigente
s acadêmicos, através
do voto dos professores, alunos e ex-alunos. A inovação brasileira
consiste na substituição
dos ex-alunos pelos funcionários .
Este méto do de escolha de dirigentes universitários repr esen ta uma
reação das universidades ao gove rno de entã o, que nela s inte
rvia , de form as di
vers as, incl usiv e na esco lha dos reit ore s e de outr os
dirigentR~.

e.

Caracterizavam-se as universidades brasileiras, a partir da década
de 70, pela disputa entre dois princípios norm ativo s, o primeiro enfa
tizando o lado político
de oposição ao regime militar, e o segu ndo afirmando os ideais acad
êmicos de excelência
no ensino e na pesquisa . Ao longo dos anos 70, a maioria dos doce
ntes flutuava entre esses
dois principios , que tanto levavam a grev es intermináveis com o
ao aprimoramento da
ciência e da cultura. A partir dos anos 80, o esta do perdeu o cont role
das suas instituições,
e em muitos casos, quase as aban dono u, devido à falta de recu
rsos para o ensino e
pesquisa. Neste momento, o princípio político sobrepujou o acadêmic
o, até mesmo como
condição de defesa das universidades públicas do País .
A prevalência do princípio politico na escolha dos dirigentes
universitários implicava a eleição direta do reitor, contrariando um
casuismo adot ado pela
lei em vigor, que previa a seleção a parti r de listas sextupla
s indicadas por alguns
colegiados. Estes acabaram, na prática, apenas por hom olog ar as
decisões toma das em
conjunto por professores, alunos e funcionários, por consulta
direta. Passaram a ser
apresentadas aos colegiados "chapas fechadas" com pond o a lista sextu
pla, e a se exigir que
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o candidato selecionado pelo governo fosse o mais votado. No
caso de outr a pessoa
designada., que não o primeiro da lista, os ativistas acadêmicos resp
ondiam, e ainda hoje o
fazem , com formas diversas de constrangimentos, políticos, fisicos e
morais.
A · inclusão dos funcionários no corp o eleitoral dem onst ra a
prevalência do princípio político, pois seu compromisso com os idea
is acadêmicos, ou até
mesmo a sua compreensão do que sejam , é evidentemente menor.
Mais tarde, com as
mudanças políticas, a regra tripartite de indicação de dirigentes pass
a a ser, tão somente,
um instrumento corporativo dos professores e funcionários .

•

Com o esta do legítimo dos dias de hoje, caracterizado pelas regras
do jogo democrático aceitas por toda s as parte s, perd e sentido
o princípio político na
organização da universidade. A sociedade tem o direito, através do
Esta do, de exigir que a
universidade cumpra a função para a qual é mantida: o ensino e
a prod ução de ciência,
tecnologia e cultura para o bem comum. Emb ora a discussão política
deva ser inteiramente
livre, e até necessária e estimulada no ambiente acadêmico, a expressã
o e a representação
políticas devem acontecer por intermédio dos partidos políticos,
e não através de
instituições desvirtuadas de seus objetivos por uma situação histó
rica de resistência ao
governo. Assim, cabe à sociedade impor às suas universidades a prev
alência do princípio
normativo acadêmico, com o ocor re nas sociedades avançadas do mun
do .
A imposição do pnnClpIO acadêmico na escolha de dirigentes
universitários está prevista no projeto de lei originário do Pode r
Executivo , através de
quatro medidas :
1. Os dirigentes universitários deverão ser escolhidos entre os
professores mais qualificados.
2. Os professores deverão com por a maior força nos colegiados
encarregados da escolha dos dirigentes acadêmicos.
3. Em caso de eleição direta dos dirigentes, os professores serão
também o maior peso eleitoral.
4. Os reitores e vice-reitores voltam a ser nomeados pel
Presidente da República, a partir de listas triplices.

.

I
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CÂM ARA DOS DEP UTA DOS

Do pont o de vista juridico, o argu men to da autonomia universitária
não pode servir de justificativa para o atual sistema de escolha de dirig
entes: a universidade
é autônoma, mas não soberana . De fato , soberana é apenas a naçã
o, conforme bem
distinguiu o professor A. Sampaio Dor ia em sua aula inaugural
no curs o de Direito da
Universidade de São Paulo de 1952 . Autonomia, segundo este auto
r, "é o pode r próprio,
dentro de limites impostos . Impostos pelo povo , ou nação sobe
rana, em assembléias
constituintes, quando democrático o regime, ou fora desse regime,
por outo rga do mais
forte , que confisque à nação, o pode r político" .
Por outr o lado , não se pode evoc ar ideais democráticos como
justificativa da atual forma de escolha de dirigentes universitários
. Democracias parciais,
internas às instituições, devem se conf orm ar a um quad ro democrá
tico mais amplo, que
permeie toda a sociedade. A democracia absoluta na academia
- um membro da
comunidade universitária, um voto - representa uma violência
cont ra a verdadeira
democracia. Consiste apenas, nos dias de hoje , na tentativa de
auto -ges tão de uma
instituição para a defesa de privilégios corp orat ivos . A submissão à
vont ade da maioria da
população, através de mecanismos políticos legítimos , manifesta o verd
adeiro exercício dos
ideais democráticos . É evidente que em condições normais de exer
cício do pode r, no
melhor interesse da nação, cabe à universidade o exercício pleno do
princípio acadêmico,
inclusive na forma de escolha de seus dirigentes.

•

Por toda s essas razões, o Proj eto de Lei nO 426-A/95 é adequado e
opor tuno frente ao momento histórico vivido pelo Brasil. Nosso_pare
cer é, port anto , pela

e.

sua ~~jei~ em~eap'rW
Sala das Sessões, em

;::J;. ~

de

Dep utad o
Rela tor

50739006.999
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CAMARA DOS DEPUTADOS

Projeto de Lei n° 426, de 1995

Emenda Substitutiva

•

Dê-se ao artigo 1° a seguinte redação:
Art. l° - O art. 16 da Lei nO 5.540, de 28 de novembro de 1968, com as
alterações introduzidas pela Lei nO 6.420, de 3 de junho de 1977 e pela Lei nO 7.177, de
19 de dezembro de 1983, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art 16 - A nomeação de dirigentes de instituições de ensino

superior obedecerá o seguinte:
I - o dirigente máximo das instituições de ensino superior e,
se for o caso, o seu vice, serão escol/lidos ellúe seus docentes na forma
definida em seus estatutos, assegurada, no caso das instituições públicas,
a participação de professores, servidores e aIllnos 110 processo de escolha,
cabendo a nomeação, ao Cllefe do Poder Executivo competente.
II - os dirigentes de unidades das universidades serão
escolhidos de acordo com os respectivos estatutos e regimentos".

Sala das Sessões, em 23 de agosto de 1995

n ' , ',.......-c, &,..J..-O o

GER 3.17.23.004-2 - (SET/94)
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CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE LEI N° 426/95

EMENDA ADITIVA

Acrescente-se inciso IX ao art. 16, citado no art. lOdo Projeto de Lei, com a seguinte
redação:

•

"IX - Nos primeiros 12 (doze) anos de funcionamento de Universidade Federal ou de
estabelecimento de Ensino Superior mantido pela União, será dispensada a exigência de que a
escolha seja feita entre professores dos dois níveis mais elevados da carreira ou que possuam o
título de doutor;".

JUSTIFICATIVA
No período de implantação, isto é, nos primeiros quinze anos de funcionamento, é
importante flexibilizar o princípio meritocrático do Projeto de Lei, a fim de estimular o próprio
corpo docente da Instituição de Ensino Superior a melhor se qualificar, e nesse período vários
poderão ter concluído o doutorado e atingido os dois últimos níveis da carreira, ao mesmo
tempo que se integram à realidade e à comunidade atendida.

Sala das Sessões, 23 de agosto de 1995.

Deputado RO,qqJI.\A
Vice- Lí

,

amiprolpleaWiolEMPlAl6.SAM (078~4)

GER 3.17.23.004-2 - (JUN/95)
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CAMARA DOS DEPUTADOS

Projeto de Lei nO 426, de 1995

Emenda Substitutiva

•

Dê-se ao artigo 1° a seguinte redação:

Art. l ° - O art. 16 da Lei nO 5.540, de 28 de novembro de 1968, com as
alterações introduzidas pela Lei nO 6.420, de 3 de junho de 1977 e pela Lei nO 7.177, de
19 de dezembro de 1983, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Ar! 16 - A IIomeação de dirigelltes de illstituições de ellsillo
superior obedecerá o seguillte:
I - o dirigellte máximo das instituições de ensino superior e,

se for o caso, o seu vice, serão escol/lidos elltre seus docelltes na forma
defillida em seus estatutos, assegurada, no caso das instituições públicas,
a participação de professores, servidores e alunos 110 processo de escolha,
cabendo a nomeação, ao CI,efe do Poder Executivo competente.
II - os dirigentes de unidades das universidades serão

escol/lidos de acordo com os respectivos estatutos e regimelltos" .

Sala das Sessões, em 23 de agosto de 1995

O'

1

,)---ot~o

GER 3.17.23.004-2· (SET/94)
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PROJETO DE LEI N° 426-A, DE 1995
(DO PODER EXECUTIVO)

VOTAÇÃO, EM TURNO ÚNICO, DO PROJETO DE LEI N° 426, DE 1995, QUE
ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI N° 5.540, DE 28 DE NOVEMBRO DE 1968, DA LEI N°
6.420, DE 3 DE JUNHO DE 1977 E DA LEI N° 7.177, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1983, QUE
REGULAMENTAM O PROCESSO DE ESCOLHA DOS DIRIGENTES UNIVERSITÁRIOS;
TENDO PAREDERES DOS RELATORES DESIGNADOS PELA MESA, EM SUBSTITUIÇÃO
ÀS COMISSÕES : DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO, PELA
APROV AÇÃO DESTE E DA EMENDA N° 1 APRESENT ADA NA COMISSÃO, COM
SUBEMENDA; PELA REJEIÇÃO DAS EMENDAS N°S 2, 3 E 4 (RELATOR: SR. JOÃO
MELLÃO NETO); DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, PELA APROVAÇÃO DESTE,
COM ADOçÃO DA SUBEMENDA OFERECIDA PELO RELATOR DA COMISSÃO DE
TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO E PELA REJEIÇÃO DAS
DEMAIS (RELATOR: SR. NELSON MARCHEZAN); E DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E
DE REDAÇÃO, PELA CONSTITUCIONALIDADE, JURIDICIDADE E TÉCNICA
LEGISLATIVA (RELATOR: SR. PAES LANDIM). PARECERES ÀS EMENDAS DE
PLENÁRIO: DOS RELATORES DESIGNADOS PELA MESA, EM SUBSTITUIÇÃO ÀS
COMISSÕES: DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO, PELA
REJEIÇÃO (RELATOR: SR. LUCIANO CASTRO); DE EDUCAÇÃO, CULTURA E
DESPORTO, PELA REJEIÇÃO (RELATOR: SR. NELSON MARCHEZAN); E DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO, PELA CONSTITUCIONALIDADE,
JURIDICIDADE, TÉCNICA LEGISLATIVA E, NO MÉRITO, PELA REJEIÇÃO (RELATOR:
SR. ELIAS ABRAHÃO).

A MATÉRIA TEVE SUA VOTAÇÃO ADIADA NA SESSÃO DE ONTEM, DIA 23 DE
AGOSTO DO CORRENTE ANO .

Parecer 00028/2019/ADV/PUMS/PGU/AGU (1549434)

SEI 23000.009995/2019-98 / pg. 104

C--

EM VOTAÇÃO A SUBEMENDA OFERECIDA PELO ~ATO
TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO.

AQUELES QUE FOREM PELA APROVAÇÃO PERMANEÇAM COMO SE ACHAM.

(SE APROVADA) - EST Á PREruDICADA A EMENDA N° 1 OFERECIDA NA COMISSÃO
DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO.
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EM VOTAÇÃO AS EMENDAS N~S 2, 3 E 4, OFE CIDAS
TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO\ E SERVIÇO ÚBL CO, CO
~
'-"'""......
REJEIÇÃO.
\

AQUELES QUE FOREM PELA APROVAÇÃO PERMANEÇAM COMO SE ACHAM

(SE REJEITADA A DE N° 4) = ESTÁ PREJUDICADA A EMENDA N° 2DEPLENÁRIO.
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rv.

EM VO!AÇÃO A EMENDA N° 1, OF\ RECIDA E
REJEIÇAO.

\

AQUELES QUE FOREM PELA APROVAÇÃO PE.I.'-'-H. ~
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EM VOTAÇÃO O PROJETO. ~

AQUELES QUE FOREM PELA APROVAÇÃO PERMANEÇAM COMO SE ACHAM.
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•

A PRESID~NCIA VAI PROCLAMAR O RESULTADO DA

~TAÇAO.

2(;3

SIM _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

7~
y------------------

NÃO ___________

ABSTENÇÃO (ÕES) _ _

---+-y___________

~ ,/
" AL ________________
__
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EM VOTAÇÃO A REDAÇÃO FINAL.

AQUELES QUE FOREM PELA APROVAÇÃO PERMANEÇAM COMO SE ACHAM.

A MATÉRIA VAI AO SENADO FEDERAL.
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CÂMARA DOS DEPUTADOS
PROJETO DE LEI N° 426-B, DE 1995
(DO PODER EXECUTIVO)
MENSAGEM N° 488/95
Aprovados: - o projeto;
- a subemenda, do relator da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço
Público, à emenda nO 01 , oferecida na Comissão de Trabalho, de Adminstração
e Serviço Público; e
- a emenda de redação, do Dep. Osvaldo Biolchi, para acrescentar art . 2° ao
projeto, renumerando-se o atual e os demais; e para supnmlr a expressão
"vedada aos atuais ocupantes", constante do § único do art . 16 da Lei
5.540/68, constante do art . IOdo projeto.
Rejeitadas

- as emendas de nOs 02, 03 e 04 oferecidas na Comissão de Trabalho, de
Administração e Serviço Público; e
- a emenda n° 01 de Plenário.

Prejudicadas: - a emenda n° 01 , oferecida na Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público;
- a emenda n° 02 de Plenári
Vai ao Senado F ederaI.
Em 24.08 .95
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CÂMARA DOS ·D EPUT ADOS
PROJETO DE LEI N° 426-B, DE 1995
(DO PODER EXECUTIVO)
MENSAGEM N° 488/95

•

Altera dispositivos das Lei n9 5.540, -de 28 de novembro de 1968, da Lei
n9 6'. 420, de 3 de , junho de 1977 e da Lei n9 7.177, de 19 de dezetUbro de
1983, que regulamentam o processo de escolha dos dirigentes universitários: tendo pareceres dos Relatores designados pela Mesa em
substitu!
cão às Comissões de: Trabalho, de Administração e Serviço Público, pela
aprovação deste e da emenda 1/95 e rejeição das emendas 2, 3 e 4,
com
subemenda a emenda 1/95: de Educa~ão, Cultura e Desporto, pela
aprova
cão deste e contrário as emendas, com adoção da subemenda ~a
Comissãõ
de Trabalho, de Administração e Serviço público: e da Comissão de Cons
tituiç~o e ,yustiça e de Redação, pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica , 1egis1ativ.a e, no mérito pela aprovação. PARECERES As EMENDAS
DE PLENARIO, dos Relatores 4esignados pela Mesa em substituição as
Co
missões de: Trabalho, de Administração e , Serviço Público, pela
rejeT
cão; da Comissão de Educação e Cultura e '~esporto, pela rejeição
_das
Emendas 1 e 27 e da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação pe
la rejeição.
-

(PROJETO DE LEI N9 426-A, DE 1995, A QUE SE REFEREM OS PARECERES)

o CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1° O art. 16 da Lei n° 5.540. de 28 de novembro de 1968, com as alt.eraçOes
introduzidas peja Lei n° 6.420. de 3 de junho de 1m e pela Lei n° 7.177, de 19 de deu:mbro de
, 1~83, passa a vigorar com a seguinte red 8çlo:
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Art. 16. A nomeação de Reitores e Vice-Reitores de universidades. e de Diretores e

Vice.. Diretores de unidades universitárias e de·estabelecimentos isolados de ensino superior
obedecerá
. . , o seguinte:
.. i
Reito(·e o Vice-Reitor de ~~iversidade federal serio nom~dos pelo
Presidente 'da Repl1blica e escolhidos entre professores dos dois níveis mais.,geya90S da
carreira' ou ' que--possuam título de doutor, cujos nomes figurem em listas tnplices
organizadas pelo respectivo colegiado máximo, ou outro cofegiado que o englobe.
insti~ído eSpecifiCámente para este fUD : ~ndo a votação uninominal;

.- :0

..

I

•

t

'

.

•

,

'"

.,

n .-. os colegiados a que se refere o inciso anterior, constituídos de representantes

dos diversos segmentos da comunidade universitária e da sociedade, observarão o mínimo
de 70% (se~nta por cento) de membros do corpo docente no total de sua composição;
..

.

.rrt :~ ,.em

C~9 de consulta prévia à comunidade universitária, nos termos
estabelecidos pelo colegiado máximo c:a instituição, prevalecerão a votação uninominal e o
peso de 70% (setenta por cento) para 4 manifestação do pessoal docente em relação à das
demais categorias.
..

iv.-:- os

Diretores de unidades: IJni~ersitárias federais. serão nomeados pelo Reitor,
observados os mesmos procedimentos dos incisos 'anteriores; . .
.
V - o Diretor e o Vice~Dirétor de estabeleCimento isolado de ensino superior
mantido ' pela União. qualquer que seja sua natureza .jurídica. serlo nomeados pelo
Presidente da República. escolhidos -em:lista tríplice prep~da pelo respectivo colegiado
máximo •.observado o disposto nos incisô~.I, n, ID; . .
, .

VI - nos casos em que a instituição ou .a unidade não contar com docentes; nos dois
níveis niais elevados da carreira ou que possuam título de doutor, em mimem suficiente
para comporem as listas tríplices, estas serão completadas com docentes de Otltras unidades
ou instituição;

VII - os dirigentes de unjyersidades ou estabelecimentos isolados particulares serlo
escolhidos na forma dos respeCtivos estatutos e regimentos;
VIU - nos dem$ casos, o dirigente será escolhido conforme estabélecido pelo
respectivo sistema do-ensino.
.
Parágrafo ónico. No caso de instituição federal de ensino superior, será de 4
(quatro) anos o mandato dos dirigentes a que se refere este artigo,\vedada a recond~o ao
mesmo car o observado nos demais casos o que dispuserem os respectivos C!SClâIft)s ou
regimentos, aprovados na forma da legislação v'gente, ou conforme estabelecido pelo
respectivo sistema de ensino.
It

Art. 'r Es&aLei emA em.vigor na data de sua publicação.

Art. 3° Revogam-se as Leis nOs 6.420, de 3 de junho de 1m e 7.177, de 19 do!
dezembro de 1983.

Brasília,
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,
Art. • o. .. abtltemlra,tua ......ele.. " ....Ino • .,., lar "".rlo. I.apn que , ...... IDc_parar-. a ...
Ifnclo.

.0

!li..... ...
.,101. ... 1.""_11.........

" f i...... _

""a ...,·.. rnnt M.a·

bellCalBint_ ....dOI da
callda'" _ di ....." .. _ ...........
......U'.lndo. • ... "'IPo CUO. . . .
llria...
a
a....I.latraclo
a '_
.......
..ento _I'lcado __ Ih.. pI,_11a
adoC.r crU'''' com... de ..........
cio • 1UnC1aD11Mnto •

Parapaf. QnlcO. a. ~ra...a• •
fI.llneta IIItn I o do m..DO ..........

dia.,...

tonIIldtr.rIo o
Art . • IftMO

nate

arl_.

Art. I•. O IliDlltúto da SdUf.pO
e CUJtura. . .chute pr....t. cio OlnItlbo Ps,"al .. =110. ftDr6 ..
dlstrtlGl asa Idanckmala " " . . . .

Un.çio, . .

..I.............

ftQ

...

ftrae60 d, lICOIu. . . . .t • .,..........101 lIO"dOI di enaiDo .....rto: ....-

t",'n do .....
Pa"tralo tnlcO.

Para ""tio do
dilposlo nl!t • .,1110. ..,. liyr. a asaoctldo cb ln.ltlU~6Is ;)fkia" -

Parecer 00028/2019/ADV/PUMS/PGU/AGU (1549434)

. , -.

SEI 23000.009995/2019-98 / pg. 114

:.- 4
.,

,

'otma- r=u,u
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t •••ntOl . "un.dOl OU nAo tm .ora
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,
d. lunc6tl de 1D.m.~
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•
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~
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I
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. ,. .

ncton.Ud.dt
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o
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........ çlo ICanlln
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.
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,_nleD. ..,.. a.,M ..
n 'lnlbllldade de _&odos • . ('rl- COl....... . . o..dal-. .na. .......Cio ... _ ..............r.n. . . '
UrtéIi, . . Ylit., .. dlftre.., ladl'"
... .... . . .lanOl. .. píeultartdadel . tr.nhOl ............... ao *".~
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' .....0 dOI eonbtdmlft....... r• . noto 1I018do. .. . . . •
Npr_~
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Art. 11. ftrUO.
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t I'
I P

ta.., : '
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o .....rtamento ..,i

Art. I'. A .....
o . . .i .....
VICe·Rtlt.. .. . ,•• Idld. • DI- '
rei.. . • Y~DII'lJ . ' .. __ I'S CS'

"

U ...• '.
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. ' m'nor

un'..raltartu . . .
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~

mIlUa1nc1a . .

de .......

et_UlIca ele d ....
de
compretDder~
• 11e........f • .
ArI. 11. ... ....In..traçio IUpt. , . . . _I ....... de. Iaa. .' ...., .
r.trall ........ '1'0 do lftllno 4-eIa
per4U.... _
.t.....cIII, ·d,u.tn.. ·
o

.... . . C I li

•

d......

.rtect.. r fln.....," .........u .... DiAtc:IK e de
.Clo .....' ..... .

'OI

• l' & ............. Ja .ri tamWm
atar ............. __ Iunç6H
'1" ........,. • aleIlUftl. dntanl_
~'I_r _11 d• •'In!! para tft..
. . . . ., . ~ . . . . . . .t.•• ldld".J.
• • A . .dmaçAo diUtk:. dt cada
• • • •kar6 • CUIa clt um colllladO.
dt ::r_m'antu
"nt......... pa ..... do r.ptclavo

••

""""'0

.......

du

1.-.0 . . . . . . . . . .• ...,. . .

unlvtraf •• d •
10 ac • • • •
pIlo r.IPftU'o 001. I • I aI1,M""
d .... tu de aaas.....'n ... pelo OI*,-

reltlo OnlYlllltarID . . .11.'-_ . . .
9Ilmt • .
11 -

Quando.
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na ....tnlitraclO a-

.,.r'or UII'......tarta. .....

".1',

0.,.,.............. =.••*. ....

IIIm.U.. para . . .
d_ . . . .IDO
• ......... priMe,rll . , . • 1111'"
luldo clt 111 . . . 11
111" •

o It.. uttrlor .n ~I
reunlio -JUia In ........ ..

CODMlbo Un.......,.. . . c I.I....~
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rtor • ,
CUrtO ele .,actu.... .... ....lIch.... , te...IM" ,." de ,nu lape
• 1 condlçO. pru eratu ... cada ruo :
I • OI .&a\ utOl • NIII D.& 05 dla'C"" - clpl llWl o O aPI'OMt&antefteo , doi atu'4* 1.,- 010 • lper
eu- : : ,doi ~ . bUaco. t .
de
•
.
.
.
.
\o.
men
......
ele
.
.
,
.
_
N
Cllclatal dlpJn lDad
111ft _ de cart a dura çlo. ,.lre
.
IUU " ai. em ou&l'. _ .
du a. oa CI- ..... ...
..,lf tIea tea;
An. M. O OUDlClho Pederal ' de
.) ele at.f tL. • oub'all. .blrt Ol a
eu... de
_
cand idata i que .\IIf acam .,. I'fqU IaI·' . . . . . eonc lltllU i
....-pad. . . . . . . . . .ri ... ,,'.. " al.Ie Ias ,
,..... .... .... ....cIo. de.,.na....
....
corr
..
cu,
doi
I
Ar\. li. Alfn
dlnd o ... _Id .de. no tftTt l6rto
pnnd fl,l . . . pl'O f'_U , ,...q lad,. ' ali cion al . . . _ _\\Ia ntt . 'ftU..daa
leI. ai unl. cral d,.. • OI ...tabf lfdIINa . _ clir _ r.....cU. .. enel .ar
nln
.
.
.
men&os Il0l• • pode llo
ctad aI por . . . . . . . .lo.
di
...
lIIe
....
AI
de
Iten
OU\roa pan
""Ico~, tau o.
.... prC llflm qto _pe dI. • f I "
face a pee ulaa rld. . do IIIfr cado de
An••. OI C1a'ICII *= 18 '. .'I

•

:.

.

_VlCu.

"'r'... ...

1&....

'011

"""r.'o

trabaUao "'I1o M1.
Art. I'. ""U o,
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w. at o •
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lIGa ..,10 ......1Itn
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6
a duraclo mlnlma dos cur~1)5 "u~rl().
r• .Corr..pondenL~ a pro:&A~6" reluladu em lei , d. outros neceUArloa
ao desen,ol'lmento Ilaelonal .
Art. 2'J . ~ diplomas npeJido.' por
unhenldade lederal ou " •• dual nu
condlç6ea do art . 11 da ~I n' • .024.
de 20 de deza~bro de 1.01 . c.,rrnpondenles a eura05 reconhecidos 1"10
Cnn..lho f'rdtfll de Educado. ~m
ton.o ns df' rl~rAIIt\ f"r!ttl':II"I/ld"1 dI!
ItM'l,aduaçAo IItr. ·, I " . ' " flui". tlR
prÓp,la un'".rsldldt. \lnpo~II.:'ado 8n
l'apacUaç'o para
'urcaclo prol"Ilonal na .r.. abr:tn.lda ptl'l rt5"'tth'o l'urriculo. com ... lId"d~ • RI todo
o ttrrllÓrlo
nadollal.
.
.
• ..~ . O M'nL~~t'o da F.duC'acAo . •
Cultura de~llfnar' as unl,.nlclad"~
d.r.1a QU~ dtv.rio proc.dr.r AO ,._
• L~tro d. dIplomas corrfipondrnte3
lOS tursos relrrld05 neste DrlllO. '!xpedido. por unlv.rlkSades l,.rUculftrfS
ou por 'Itabeltclmentos 1ao!lldOl d.
en~lnn luperlor. tmJM)rtRndo o reIflslro cln IdrnllcQS dtr'llu~ .
• 2' Nu unldlld~~ da ptdr. nelo ,.nl
QU' haja univer~tda:t .. "tadual. na~
condle6fa reftrldu nt!ltt arlt~" os d.plomls correspondentes 30$ mil/nos
tu,~os. .xptdldos "or .stai,.lf'clm ~n
Ir. Irolados ~e 'IL~lno lup"r",r m!ntidos ptln E.~tftdo. II.rlo "listrados
nessa Universidade .
Art . 21. ,nADO.

°

.e-

e I' YlTADO.
I P I:ntre OI penados Ittl,os I't'tular". tonforme dLsponham 0\ esllltulos f ",,1 men &01. .!rlo !X~uta:w\
pr,,-rlQlU de ensino t pesQnh. . 'lU'
as.V1urem o funclonamentA C!onttnuo
du lnIUtulç6ea clt euno lu~rlor.
Art . . . 8rrA obrllatc\,.a no "nIlno !qIptrlor. I frtqUfncla dI! profr.lI6r.. f alunns. btm como a exec:uçlo
Int"ral dos prOlraln&' de ensino.
I I' Na forma dos atatutNl e r~
l\mental, a.r. pau•••1 dt. u\!IçA:) dl~
clpUnar o profeuor qUf .•!tn :noUyO
aceito ec:mo Justo pelo Ór.1o competente, deixar de cumprir prOtzrama •
NU C&I'IO ou horlr1o de trabRlho a
Que' l-teJI obrlJlcto. In.partando l\ retneldtncla Da, faUu pre,lIlu DesLe
a,Uto em moti,o bastante r.ara exoner8(lo ou dLsIMn!\&. caracterlzandoN o caso como d••blndml) de c.r~"
NI "mJlr~r.n .

• P A aplluçlo do dt.~~t., no lIa
r"rlfo anterIor flr..--, In4dlan't rt .
prtMntaelo da inlULulçlo t)U de qUI\I'qUIf IDtArtuado.
• ,. Se a repratntaçlo rOr conliderada objeto di dfUbrraçlo o
profluor fica" dnde lOCo alul.do
d. IUU funç6!.1. na fornla "" .~I'liain
ou rtllm.na.o .
• 4' Con.lderll,-,e, rfl,rundo n
aluno que del.ar de "na",II"c", a,."
",ll1lnln. Ilrr.",,, fUI ".falllL,.
te ·
.\ln.nlo. "a!! alhld.d ..~ 1"'JlClalUltdft~
IJ'U. ca~a dlKlpllna .
I S· O Ino 1.lh·o IlOd.r:\ $..-1' "ror ·
rotladC' por . DIOUtO de tallmldl&II, pu·
b1l9. lUerra nt.f'rnl. COl1\'U'UO InU'rnl e. I crlt'rlo cIGI ó,.6os to"'pf t!'nla da Unl'I"ldad. I IItab'lecl·
Inentoa lao!adol. por outru caUlas
~.cfpr.Jon.ra. IndtlltMf'UI"" dll \'I .... .
lide do ~rpn dlsc:f'lUe.
Art... A fornlaclo de prl.llf~~o
r.! par. o .nltno de Atlfunrto ~nlU .
de dl.~lplllla. leraL~ ou Wtnlcu. bem
como o pr..... ro de espec,allAllS dI'"
Unados ao trabalho de planeJam"nln.
'''I~nldo. admlnlltra• . 1"'-I"çA." e
orlentr.Ao no 1mbll.o de e~nlu e ,.t.~
&rlnl~ aeolares. '.r.... . .!.n
uh,.1
"apertor.
I I' A formaeAo dns P".(t·· ~Ort~ e
4'~Pf'CIftIl.I.. .,r'vlltOl
ne,t, alI "~n
real"'r·M-i, DU unlftrlldlda InedlanLe a cooperaçlo daa untli"d"!I r~' ~
ponáftll pelOl atudoa IDehlldO\ no,
eurrtculOl dOi cursos respectivO'.
I 2' A form~o a Que M rer~r. fo·'~
artlao poder' concentrar-M em um
16 tlltabtleclm'llto _ado ua
ar
da cooper~o df "rlOl dl·,entln nA
Hlunda hipótese. obedtetr • tGOrd"·
naelo Que . .,tIUN a unldRde d"
tltudos. n. forma .... Imental.

..U

"Cu"

CAPtnn.o 11
Do cOrpo

l)Oe('ntt

Art. 31. O ftClme do maql.t~r'n
lupulor Nr' r"vlado pela 1"lslaçio
própria dO! alalfmu do ensIno. P!l~ estatutos ou r"'men'ns da. univer-Idada t dos estRbeltel:nent.o., .!-o
lodos.
Art. 32. J:ntendenl-ae corno !lU";dnd.. d,. ma,latlrio superior. pora
"eltos drsta lei:
a' a ~ qU! . perUntn Ies :lI)
illt1·~·n<'I:\\· ~' de .. ".11111 f Il"'(;ul~:\ ~ ..'
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7
•• rr~am nu unl.eraldacU. C! nos e'\
'-beleclmftlc.a. &lDladOl. em nln' de
.r.du~lo , ou maa. ,tendo. pera fln,
de transmlU&o • ampUaç60 de .a~r;
,., u Inertn&a l edmlr'
I\n fItnl", t unlyt'nl~rla t. Tr
... ., 11",
r~.sS6l'tl
,
,
,

I I. lia \ erll apenu uma tarr"lr.

ducenlr. obedecendo ao principio da
Intf'cr~io de 'Mlno t paq'J's.,s ,
: 2" StrÍl'1 (,'on.lderadOl, ~'" (Ir.' "
tlfrl·nc,.'. para o Inlrea~CI e a i'ro ,
moç60 na c.rrelra docente ao m.. I~
t,ri., SUfl~rlor , os IItl:lOI lI:1iy!'r·j,.·
rtos e o teor clrntlflco dOi tNbaJhos
dlls
, l'and,dl'(lS ,
Art, 33 , OS carlOl • fun~6p, d~
maçls'lrlo. D"I'smo .,. Ji criadOl }lU
pro, IdeM terio danlDeuladll8 d. e3.npns tsp!'rUlt'Os d. conhetlm\! ~ IIO!' ,

ptrlll~ d, capatldade apurada. ' .. _
lundo I t n"rm.. ~!·6prla. do' eulno;
11 - a apoarnLàdorla compu'lI6rla,
por Implemrnto de Idade. ntlnl\le •
rt'laçlo dI .nlprf,n, Indtl)md.nLI clt
Ind,nluelu. cabe!"do , i I\I,Ll ,'Ile~p
conlpl,mlnlar na pruw ..n&M d. aoo,Itllla.jorla cone'dl~ pela lnIutuSClo
dr Ptnldfncla 8ÓC'lal. H
nlo
foum InLrlCr."
-.

f.",
•

'li

I 1" , ·nADO,

I 2- No~ ckpartunentDI. pocIer!\ hanr nlals de um prOlessor em t:ltta
nh~'1 dt carreira.
I 3" Piea elltlnta a dttdra ou ca
delra nA orlanlaçlo do naalno lU
pt'rior do PaII.
Art. a4. AI unl.ersldad. de,erlo
prolreul9lmentc « na medida de teU
Interàse • de IUU poaslblUdadfl. estender a leUl dacen&el o Rellme d.
Dedlc.çin ..cllIII,a .. atl,ldadfl de
en.lno e paqula.
Art. •. O ,...De a ClUe • refere
o arLllo anterior I . ' priorllUtammte .tendldo .. ir,.. d. maJor
Importlncla para a fOfD"laelo bUlea
e proflSllonal.
Art. M. Os PfOIramu de ap'rfel~oemento de plnMI docente d ...rlo
Nr tltabelecldoa pele. unlYlnldades.
dentro de uma polUiu nacloDal •
".lonal definida pelo Conselho "rd.ral de 8duc~io • pr~lda Iltra"H da CAPES • do Cona'lho Na·
clonal d. PuqUl'" .
Art. n. Ao pesao.! do m .. ls~rlo .
lup.rlor, uDalUdo lDedlant.t contrato
de tr....lbo. apllca-.. ellclush'amen'.
& Ifllllac;6o trabalbllta. obstnadas
as IfIUtnttl felr. . tlpeetals:
J - a aqulslelo dt estlbiUdad, ~
cODdlcianada • naLarna .reU.. da
adlDl_o, do ocornDdo nOl calOS de
IfttHtnldad. ou lulatltulç'o. ou qua",do a ptrmAD'ncla no emprqo dtp!nd.r da ..tilfaçlo de requlsU()s e!·

f ...

111:1 '1 ' 111

••

••
•

Art. 31. O C'orpo dLsr~J't. Jeci tlprt: ,nla~'.,). tom dlr.lIo a VOI • "";0.
n('s 6fl'nl c:'!'cia~~, das un.... ~r::'I':
dad" I dos f!1"b.lrdmmlos laola·
dcs dt ,nslno suptr:or. · bem COft' , ftn
comluõe., InsllLuldu ' na for.l ('dos
.. sl'ftlutus fi rfl.m.nto.:'
.
I •• A rf1)rt\.nLac-"o nLudanU',
por obJ.tlvo a cooperac.lo.f en~re
admlnlstradnres, preftll6rrs • alunel.
no trabalho unho ~raiCl.tlO.
..
,
I ,. A escolha dOI ' reprtseiatanLtl
fltudanll. seri feUa ,. por ....0
elelç6e. do corpo dl~nte • • .. un~
crltlrloll que Inclua." ' o aproveitam.nto neola, dos eudldatol., ' de
a(:~rdo com OI estatuLoa t re.lmentos.
I 3" A representAçãO atudantll %llo
poderá IlIceder de um quinto ~o aoIII dOi mentbr(l.~ cln. cc.I"lados' e co..

•

•

•

f

I.

~

l

t".,

-'t

mlar6t1.
ArL. 31. Em cada unlvenldacl. ou

ea'-btJaclD"lento IIOlaclo da enalno' IUperlor podtr6 Itr o"anilado d~et6rio . rora con.ff'I&' OI aaembro. do
respectl,o COi po dllcente.
, J' Alfm do dlrft6rlo ' de inlbi!o
ulliv.nltlrlo.' poderio formar-.. di·
ret6r101 setoriais. d. ae6rdo com li
estrulura InLerna de cada unl'trlldade.
•
I 2f Os rqímmtns ..abaradoa p~los dtrttórt~ serio .ubmetld,ra •
aprowaçio da InltlncÍJl ·unl.,,,I"rl.
ou escolar conlp.Irnl!.
, 3" O dlrttórlo tU.t a aeão nlo atlv~r ena consonfmcift c:oaa os objeLI"OI par. ' OI qllall In' IftltlLaldo. Itr'
pll~sh·.1 das an"r6rs Itr!,iIIU nos estntuto! ou r"llmentos.
I 4. Os dlrtt6rlt's sfit) obrilados a
prfstar contu d, sUa l!Stlo ,anaDcrlra aOl 6rtrlos da a~mlnlstra-:lo
uni\'frsUi,:. OU eseclar. na forma
d~~ I~talutc~ • rt'aimfntna.
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ArL. 40 li. In~III'llt6l's d, ' '11$1110
$lIprrlor :
a) por 01.10 de IUU atividade, dt
e.len,lo proporclonarl .. no~ corl'Os
d"'cen~l"
"1'Ortllllldadu d,' l,artlellla.
cl" .m I'rOt"amu de nltl ,orla 1111
cOIHII(6u de ,·Ida ti" cnllltlnlda.l. t'
no proet. )..;) Itral <.lu d," tn.ohln;
b, ... ~t'1 "GrAo ao CI'",O dlle.nte

1"f!111

UI.,

mtlOl "a, a a IU II IIclO
prOSI ,"
cullu , .. ls. artl8llcOll , clylco~ •
deapt·rthos :
c, estlDlularAo L< alh·ldAdes :I.
t'dualclo clvlra , d. cteaportns, Dlanttndo, p.,ra o cumprlmenlo dnta
norma orll'lIll1çAo ad"'1I1,"la • Ins.a·
larl',I"', eSI'tclI\b.
«I, estlmularlo as ath·ldades que
.'stnt • fo rm",lo ch lea, conaldcradR IlIdI5p'"<I'I'1'1 • cllaclo d. ums
cOII$cltncl" de direitos • d •• tres do
cldadlo e d" rrofl~.lonal .
Arl. fI As WllnrsldadP.l dntllo
c"ar ai (uncOes d. nlOnUur p.r.
alunos do ctlr~o de Iraduaclo QUf' l i
.ubmetereln • provu tsp.c:lflru. n ..
Quala dP.mlll.str.m c:apacldndr de deaempenhn I'm aUvld.d~~ lfc:ntco-dld;\I1c:,.. de ,Ietl'rmllll\d& dl\c\pllna.
Parl,rar" illllro , A~ func6es de monitor dev'l I" ler rfltlUII"aOas t CCInalderadu titulo para poIttrlor InIrra.o .nl 1"1" reha dt mallllfrlo -\I.
ptrlor .

nta.

("APiTUIO "

AI t . 18 () Conlt'l ho "'d.ral 411' Edll_
r.cA;) . .11'OS Inquf"lto Idnllnlslrath·o.
j;od ~fI IU'IIl'ndrr
o luntlonlm,nlO
d. Qu a lqul'r .I'ab,.ltclnltnlo &IoIall\
de flu'nll ~1Ipt'rl"r ou I aulonoml:l
de qURlquer IInh'",'d.oe. pOr .o&"u
de IntrlnR"nC'a da l'IISlado do ,n'lnO ou de prec:'11.o eslltlltArlo ou re~'m.n l.1. dmlllnando-st Dlrtl« IIU
n .. ltor 1"0 trll'pClre.
Art. 40. AI unlvrrlldadf'S tOS" ·
• ,."1'1''' "111'111 Cb tsl'&'ldol rtc:ullhecld"s
flrll", hll PII os • ."IIIca(1o per1611\:a Pf'lo Con.~t lho dt Educaeln eoftl •
1JtI."L~. o"sp"·"d" o dl~pMto nn ~I ·
tll:u !I"I"llor
Arl. 541 OI" drr'~,c\n ad,"ad .., pt .
1 1I5Lllulc~1 de ensino IUper.,
allÓS '~l!oLada, a, respecU,a, I",·
tlnc:!os, c: .. wrl recurso. por .~lrt:a
• rllilcia d. 1I•• alldadt:
11) parll os Con'f'lho~ Estadllals 41.
F'.auc:aclo. Quando l i tra&lr ele ...
tabeleclml'ntos Ifolada .anUdos pelo
rtspectivo Estldo ou d. IIDln,.I:tIdts In·:IIIIII .. n4 hlpt;ttq do ar&. 15
da 1.01'1 11° 4 .024, dt 20 dt dtftmbro
411' •!Na :
" , I'arn o COn~f'lh!\ . .:Itr ai dt
EduclI~io. IIOS dtnlats c:a~.
ArL . ~. O ("'on5"lho ,....,.,1 41,
F,duc&rl" rlur:, u condic6ft para
rtnlldacln ele dlolllmlls '1""'14101
por eslabeleclm'nlol ele rnslno IIIP"·
rlor .. Ira""tlros, t.lldo ,m ."'a o
,.... tro na HPllttclo rnmpelent. •
o .. ,rr"'lo p,oll~slolla l no Pai• .

lo.,

('A ..

lJ'Sp<lS'çtks Gtro's
Art . f2 . Nas unlversldadea t DOS
estabtlrc:lnll nLul Isolados mantidol
p.11 Unlao. OI aU.ldadea &lc:Dlcu p!)derlo Itr Ilendldll' m.dlante a conlrllaçio· 1S. ltessoal n. rOC'Dla da ,..Il5'açlo d .. trabalhu. dt ac6rdo com
IS normns " ar"m .<Iabel~eld,.. nos
r~la'utos r r"laBentos .
Art. 43 Oa nnclaBenLos 4101 Itr·
,·idor", pUbllcN fed.rala de III.el uDI·
..raltArlo ai" d..ylDculados cio erl·
t~rlo de duraçlo doa cunoa.
Arl . • " . .

vnADO .. •

a'
l~

Art . 14
Art . 15
.,,, . f!.

VITADO .. .

ArL 4Ci . O Cnnlelho f'~'deral dr Edut·"çlo 11l1"r"rrta,l'I, nl\ lur'ldlCIo a!t·
,"1I"'lraUva . as dl",o~ c6rs data •
du den,al, leta ·que lIum diretrizes
• b.lt'~ da .dueaçAo na"It·"a" res•• I"adl .. ,,,nll'f'tl'lIda dOI Ata"'nau
ISI .l"U'" ,"lI,. tn'h .... d..rlnldA na 111
n' 4.0"4. ,Ie :lO dI' duen,bro d. .11 •.
Art , 41 A a"turllnclo ou o rIConh.clltlento ele unl\'tnldade ml ..ta·
b~ltrhnr"I"
IH,lld,. d. ,n.'"u IUpenur .rri Illmadu efetivo. taB QualQUl'r CIISO, por d.cr ~Io do Poder I:Ire.:""o, após prhlo parecer Inorl ••1
do r.o,,~· · lh:) Ff'deral d, E:tucaclo. obIf'rvllltn li dl~po,to no art. 44 desta

!TUlO •

TIi·" "" 'ctks T,eltllló,ta.
Arl. !>2 . A. Ilual. unl ...nld.-. nar.lI, mantldu pela UlIllo. d •• trltt
,pnrIlIU1I7.lIr-ae dI' Ic:Ordo com o dl~.
I*to no ~lco 11 dtlta lAl, podtlldo, l i nrc....rlo • conunl.n'., incorporar lltabtltcllll.n\oe ~t tNlnu
• ptlQulla &alnbfna naanUeIaI ....1"
Onllo• • llIttn&el Da
Iocall.
aade ou
loca.Ildad.. .,16llnau.
Parlc,alo GDlco. Vertllt.a, 11111110
d. doa. DI"'. a partir da dita dt
PUbUC:lcIn IIt~ta lAl. a Julao do COII •
..lho Ptd.ral dt Educaclo. a 1al1lG'IlbIIlc'l\d. do dlspoato ntll. anlro.
u unh"raldadtS "trl'': ",,10 InMr.
JII.radL~ . ' f,·d'ral~ '1I1~lrnltS lia
III"~ Itll' rre 11\ (I .

In"''''

.In

Art.
Arl
AI t .
Art.
Art.
ArL

53
5.
55
56

VnAI'O

51

VfTADQ

Vn"rn

V""rrl
V"APO

11• . FIcam rtv,.adM a~ dl~p"
"m rOlllr"'rlo .
Ar' . ~ !I , A In.llelltr lAl f'IILra rlll
,·i_or na ,Ialn 411' SUl' publltaç:\o.
Br,,~lIla . 2. dt nonmfllO dt 1tr"':
If7' 411 Illdf'ptnd~ntl. t lO" ":\ .
1:1·"... hllr:'l .

~\çi.rs

A . CC""TA • f;IIYA

1'."0 nN 'r«l

1.1'1 .
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~"1f0

DE U17'l

a LeI r.~ 6 ,!iIO. d~ 2b cft nwt'lIItm. ". llJell, qllr " ,I'M n.". n!l. 'r orran.;oçao e ,wlClora:'lI;I'lto d I' /
~"J'nlcr e 11112 orttclUt\("';'() ''''' G cscu14
Cllca, c 114 c:'"trus Jl'v1 1"il'7c ,I.; , . "

Alh'TlI

"""0

171'-

O Prnldentt ,fa Rt~úbllC&
PAÇO aaber quo! o Cun,relSo Naclo lnnl l~ ,' eu e eu aancloDc a ,JerulD~ Lei:
Art . l' O Art . 18 da Lei n' &.640, de 211 de novembro de De: . pasa a \eT
a aerulnt.e redaçl,) ;
• Ar! 16. A nOnlta~Ão de I".eltlr(', e Vlce-Rel&c,rcs • e ·, IDlverlldada.
e de D
1f'~ e Vice-DI! eLolu de \'n1l.ades un1nrllLtrl&l e "te CltabeJel'lmm:.o:
,~dOll de en:ln" ,.upenor, 01 '!decrr' 000 ICil;!n1 l: '
I -- ~'Heltor. o VIC:e-Reltor t:! T!n1vcnldad", Corejal ae lo Don.eael.
pdo CheIe 11(1 Poder E:;ccutho, u.;oll.ldOl em ll.tu P",)I\1 od.al; P<f.' \Im
Celt': I',' fl~1J .ral especial, e()lI~tiluldo d:\ rrJOIr\o d ') COl'\)dho Ollln'rs!',to ;"1.1 (' .:1 .-.~ l rl';\ ":; col,. l/i:ldo3 ICII~ntOS d.: C,UIIlO ': P: :;QUI ~ :\ (' dr adlD11)&; ".r:l~':I', (lI! lljllll'lIlCnlc;
.
JI -- ()!'õ ;,) :n ;'( ntcs dI.' ullh ('::<ill. des ou I ~tlll)('ll e;menl o:; !!olaaos partle ,lI Ir'!, .'.(!I,i-,) l· ~( " liJitl/\~ nn f::III~ do ... r,spe , :~a'os e.oLoltUt :l;. c r~.,:iD.ent,C,;;
111 -- o I>iro: ..r (! ,. \'it:l'-Dudl"l' Q(' l~t.l\belcc ) meltt.c. i5(·llldo d~ ensIno
. ,\ 1: )" ' 1(': man ' iclu ;ll'la lll"'irlo (!'i ~,nd\) CVII.,t ilui, I·, el.) autnrquia !>Crio D\llr.l',hlr., Pl.:1U ?H~~il."m\e :ta },.{'plÃulIca, e Jl '.1 c:as,,-Clc Virt'tor I ' Vice-Dirttl:r
t1~ U!llddde u~lt\'el :,itllna. ~(;10 M.rustro da E.luc:u;ão c CUltura, esc:oln:.ClOl
em lista j):,crara':.a p.' lo 1 J:Sl)ect.i\·o colel,:l:lI.io InáximIJ ;
JV - - DO~ G<'lIlais C8!OS, o DIT('tQr liU'
cicio ;Jdo respect:'..o Sl!lcuu\ dr. ensino .

escolhido coDIoTDle eltabe.e-

f 1. R~.Ivw.So o caso do IDCIEO II del:t,e antco, as Uat.. a qur se
relere C!\\,e 1l : ~llO serão ~xtupJu.
, . ~ No ( ISO df' llnlltuic;oc.~ dI! !."lIt!no l\lperlor 1l'\:\nttrtas pela U~O.
:lt'7a de • (ql\a~w, t.n:JS O murada Lo dos dill.Jent~s 11. qu'! se relere P$t~
:lrll,o, "edad:o ~I I'!!conduç;.o O('l me.~lno cargo, (,~p.n':ldo ncs dem:J.1s ca.scc;
,. qUt dispw;erem os us)'\<,ct;,,·oc ~stal.lI~ vil rea iD)Cnto.c; al'rovaC1OS D&
.. GilDa d.l leai.slal;lo viGcnte.
'
I ~. No caso de Institul(6f'S federa!s, a orlfan1Jnção d:u lista. I,sm
c!"J(:olhll. dJa Yice-Itflto:"('S, Dirlllores e Vicc-I>1retores de unidades uIUv~r
' .Jt.âr i ~ . quando :;e tratar de uninrsidade:;. e dos Vlcr-Dirf!tnrl'S, n.'\ hlp;>~~5C d! estn b~l'!c.mcmos Is(,lados. líeri f~ : t:~ at~ .. tquatro) meses depo~
da POIWc d~ re:;pecllv.:ls :keitort'1i ou D.ret·"es. c:m{ormt o CMO .
f 4Y AI~'!l de. Vlce:Rel~or. u m::t1tUiÇO:'f. de cl'sint) ruperl"r manUd.\s J)<,!a Unlio poderno d.s}',r de Pro-Be;tores. Suu-Re;torcs [)erIDUI
'ou aul.orldad,.s eClulvlllentes. á(':: ;gn~d05 pele· Relt.cr, at~ CI mblmo eM I
(seis) engl~b:·d :\",~nt~. rt:'ulmlUe dÍfp\L~rtm os respectivQ,\ Estatut.o.s .
.f. 5' .Ao ','l<'iL~'r e AO D\ret~r cnberá _lar pem mar.utcoç1o da crdem
,e . t!1~c : phna DO :lmblto de ~ll.:; atrlbulç~, reapondl!Ddo
abu!m (lU
oml.s~lQ

por

..

Art. 2~ São J'f.'sp' ~l t ',,(ls os Ql:1nc'at~s dos dlrlgentes dM lnstltulçÕ<'S de ~na!D"
• J"e~i',: ID;\nUdas p~la "rulio, :.onwacio:. pelo Prr.:,idel'.t'l cii- IUp;jbUc& e f'm
ue:ricill 11:\ aa ~a de-;ta LeI.
'
, 1° No:> CII; (I dO! \'.lr1~ ci:\ do carg(. d~ Vif'e-Relto:,. anln da metlICll' d() !1\andato
d;\ f\eit. ~r, a l~t:\ :'I qllf re Idere
~ :I'" tio ar. . 111 da Lol! n' 5 .5tD. de 2" de
nOl:c:n;,-o -:Se l!i-:ill. c\ m .! rcd:lr:\CI tir,(\ 1 pelCl ar! . l° c(.õ:a L , i. fi !!Tá un.!diat:I: •.. :l ~e
O:-;:\h!:o::ain c: o mln:-:lto do \. i.:r;-R(il.Jr que "i~: • !".er nOr.1I!lI.ao expirar' .. (qua&.tOI mts~. I'pQs (I tHmln,) dI) m:mc1alo do R!it<,r .

°

• ~o ]1::) rp.!'i', d~ " "nr~ncia
e.~ t '! d~f 1::-..1:1r" Vice-Reitor r.ro

dar-r.c n:\
Metade do rnandaV" do Re1t():.
,,,,,,po-,.
aLt. a ,nomeação do
~: ~un"a

DOlO.

, 3" .) ,,~ecdlmr.ntr, pr!vlstu n ,)~ pt.rlrraf<).~ ant'!rlores serÍlo ob!erndo 17m
rc;)a('''''' 1:':,: Dlr:!tolCt: (' \'ire-Dlretores de unidades urYverslttrias ~ VIce-Diretores
rj" t .Ia ' ,"'rrinJ'ntCl: b;fl1<d,:s, ':lIbfndo to Heitor, no) cal:O I1fls Dirct:Jres e Vicet> i ~ In ' (S ti!' \:n : d :l d~ > UlIiVl'T.,lfárias, (' nu Direto!', no CU;) "O VIO!'-Dlretor de es\ab~l!cl:nc' D ~ OS isolados, n dl'si,;nac;tlo Jlre t,!m7)()~~ ;lU! a Dcu:eaçl.o do novo.
I\r' _ :'I' Eo;t '\ Lei f'ntrará em vl.:or na dAta de su:\ p,"biic.çilo e ICr l\ !'Crula ·tlll'nta.h p!iO ('o:1~r Ex·!tutlvo dentro d.! 1;0 (noventa) clla.'i .
Art . J' ReY?~ ."1\ -00 .Ji dLspO!lçõc" em contrlrio.
Brui1!a, :I dc junho ~ 1171; 1~C\' cio lndepcDd~DC1A e 899 da Rrpdbl1C:".

1::"u S'r~
A ClI

Oc: iEY.

'''''414
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LEI

N~' 7.177,

DE 19 DE DEZ EMH HO DE 19R:J
Disp~

.obr, e .eco' ''' d. diri,. n' •• d.
de .n.ino .uprr io,.• d~ ou""
provi dlnri u.
fund"~.

o

,

i •

• '.

~

,ij,

I

( ....

. ..
'I. •

~

,

,

,

PRE SIDE NTE DA REP U BLIC A. fac;o sabt>r que o Con5t!'t'S!l
o
Naci onal dec;reta e eu sanc iono a se5tuinte lei :
Art. I! Fica revia orad o. para a esco lha e nomeaçAo dos diria
en·
tu de fund açõe s de ensin o supe rior. insti tuída s ou man tidas
pela
Un i'o. o disp osto no artig o 16 da Lei n~' 5.540. de 28 de nove
mbro de
1968. alter ado pelo artig o I ~ da Lei n? 6.420. de 3 de junh o de
1977 .
Art. 2:' Os dirig ente s de fund açõe s de ensin o supe rior nomeado!'
l
pelo Prfli dent e da Repú blica na form a da Lei n:' 6.733. de .. de
de7.em·
bro d. 1t79. d.ve rlo. no praz o míni mo de 6 (seis . e máxi mo de
8
m....: ,a part ir do bateio de vidn cia da pres ente Lei. prom over (oitol
cact o d ._ lI.ta ":du pla a que ·H ref.r e o disp ositi vo leeal ora a indi·
revia ora·
do.
Par, .,afo 6nle o. Os atua is dirig ente s de fund .çõe s podé r'o
fi~·
. rar na lista sfxtu pla a que ae refer e este .artis o (veta do. sem
que isso
impl ique em reco nduç .o.
Art. 3:' Esta lei entra rá em vigo r na data de sua publicaçAo.
Art. 4:' Revo a.m· se .. disp osiçõ es em cont rário .
Br .. sma , .19 de deze mbrn de 1983: 162~ da Inde pend fncia e 95:'
da
Repú blica .

'..

.

.

JOA O FIGU EIRE DO
Eath er de Fipe ired o Ferr az

, .

MENSAGEM ~488 DE 03 DE MAIO DE 1995
DO PODER EXECUTIVO
I ..

r'

Senhores Membros do Congresso Nacional.
Nos tennos do artigo 61 da Constituição Federal. submeto à elevada delib eraç
lo de
Vossas Excelencias, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Min
istro de Estado da
•
Educaçlo e do Desporto. o texto do projeto de lei que "Altera dispositivos da
Lei n° 5.540. de 28
de novembro de 1968. da Lei n° 6.420. de 3 de junho de 1m
e da Lei n° 7.177. de 19 de
dezembro de 1983. que regulamentam o prOcesso de escolha dos dirigentes univ
ersitários".

Brasília.
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EXPOSiÇÃO DE MOTIVOS N~ 139, DE 11 DE
ABRIL DE 1995 DO SENHOR MINISTRO DE
ESTADO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO.

Excelentissimo Senhor Presidente da República.

É.. de extraordinária urgência a necessidade de disciplinar o processo de escolha dos

dirigentes das instituições federais de ensino superior.

o mecanismo

vigente, determinado pela Lei, prevê que a escolha e indicaçAo dos
reitores de universidades e de diretores de estabelecimentos isoladas sejam feitos pelo Presidente da
República, a partir de lista sêxtupla apresentada pelo colegiado máximo da instituição.
Est.e mecanismo não vem sendo respeitado pelas instituições federais de ensino
superior. Criaram-se sistemas paralelos de eleição direta, na qual docentes, estudantes e funcionários
votam em chapas fech~das de seis nomes, que são impostas aos colegiados. Estabeleceram-se
também. sistemas de pressão· no sentido de comprometer os componentes da lista. com exceção do
considerado cabeça de chapa. a não aceitarem a indicação, caso sejam escolhidos pelo Presidente da
República.
Está o Governo hoje ante a dificil situação de, ou aceitar listas que claramente
desrespeitam o espírito da legislação vigente, abrindo mão de sua prerrogativa de participar do
processo de escolha. ou de entrar em conflito permanente com as instituições de ensino.
Entende .o Poder Executivo que a transformação do antigo mecanismo de escolha
mediante listas triplices em listas sêxtuplas, efetuado casuisticamente pelo regime militar.
deslegitimou o procedimento estabelecido em lei e deu sustentação ao movimento de eleições
diretas. Além do mais, pelo fato dos presidentes militares não terem sido eleitos pela socil'dade
criou-se um sentimento generalizado, na comunidade universitária. de que esses presidentes nIo
possuam a necessária legi~dade para representar a sociedade no processo de escolha dos
dirigentes das instituições federais de ensino superior. A oposição á lei aparecia assim como luta
democrática.
Deve-se considerar, entretanto, que a redemocratizaçlo do país alterou MC'lmeJle
este quadro. A democracia não se sustenta sem o respeito à lei. Por outro lado, presidentes eleitos
representam legitimamente a sociedade maior, cujos interesses estio acima dos da comunidade
universitária.
Deve-se considerar também que o processo de eleiçlo direta tem dldo marpm a
ntUitos excessos. Custosas campanhas eleitorais tem sido feitas sem que haja qualquer controle
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público da origem dos recursos e da forma de sua utilização. Além do mais, a eleição introduziu
critérios políticos que ignoram a necessidade de se exigir dos dirigentes de instituições voltadas para
a pesquisa e a formação de pessoal altamente qualificado, uma alta qualificação acadêmica e o
domínio·da própria prática da pesquisa.
O que propomos e o revlgoramemo de um sistema que restaura as listas tríplices,
valoriza a pan.icipação dos docente~ e a função de representação dos colegiados, contribuindo para a
de mecanismos democráticos de escolha de dirigentes. Ao m~smo tempo afinnamos
: manute~çào
. . '" .
que sendo as universidades autônomas mas não soberanas. há que se assegurar a participação, no
; 'prôces-ó de escolha. de um representante
da sociedade que, neste caso e o Presidente por ela eleito.
,
.~

,

;

Respeitosamente,

,
.'

\.,

!...I
30.

Aviso n°

' . .. ~

,." , /

~
...........
.

.--t -

_

P.«!LO RENATO SOUZA
Mini~Tro de Estàcfo da F.ducaçao é do Despono

I ,

o
~z

--~

866

-

SUPARlC. Civil.

.'

Brasília, 3

de

maio

de 1995.

Senhor Primeiro Secretário,
..,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do ExcelentísSimo ' Senhor Presidente da
Rep\1biica. acompanhada de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado da Educaçlo e
do Despono. relativa a projeto de lei que "Altera dispositivos da Lei nO 5.540. de 28 de novembro
de 1968, da Lei n° 6.420, de 3 de junho ,de 1977 e da Lei n° 7.177, de 19 de dezembro de 1983,
que regulamentam o processo de escolha dos dirigentes universitários."
Atenciosamente,

,_.__ _..

CLOVIS DE BARROS CARVALHO
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil
da Presidência da República

A Sua Excelência o Senhor
Deputado WILSON CAMPOS
Primeqo Secretário da Câmara dos Deputados
BBASD,IA.PF.
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EMENDA NR

..
rJ ....

,JI. . . .

..

..

.

_.

TRABALHO, l\or1!NISTRA AO E SERVI O POBl!CO

I

MEtmONç A FILHO

PF L

I

J

1II1II_.1Me"
Modifique-se a expressA0: "vedada a recondução". do artigo 16. inciso VII.
Pará@rafo único. do Projeto de lei n 426/95. ficando o seguinte .: "podendo ser .reconduzido

apenas uma vez para o mesmo cargo".
Justi ficação
A prática de recondução de dirigentes universitários existe em tOdas as universidades

do mundo. e. no Brasil. tinha amparo legal até 1968. quando foi estabelecida esta v~açio.
,
Em desaparecendo essa proibiçio. a própria comunidade acadêmica. por um lado. no
momento da escolha dos nomes. emitirá juízo de valor sobre o trabalho do entio desempenhado e a
conveniência ou não. de manter o dirigente à frente da instituição e a continuidade do seu programa de
ação. O Presidente da República. por sua vez. será o juiz da conveniência dessa manutenção. escolhendo
esse nome ou qualquer outro da lista triplice.
Ademais, a presente emenda corrigiria uma distorção .presente em nossa vida
político-institucional em que há uma descontinuidade das políticas e ações govemiunentais à frente das
instituições públicas. Entendemos. também. que o amadurecimento do processo democrático passa pelo
. instituto da reeleição, entendido este como um f_or importante da constituição de corpos
administrativos estáveis. À comunidade acadêmico-universitária deve ser dada a opção de decidir pela
continuidade de uma administraçio bem sllcedida.

•

Brasília. Sala das Sessões. em 08 de junho de 1995.

i
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PROJETO DE LEI ND 426 de 1995
(do Poder Executivo)
Altere dispositivos da Lei nD 6240,
de 03 de junho do 1977 e da Le! nD ••
7.177 de 19 de deze~bro de 1983, que
regulamentam o processo de escolha dos
dirigentes universitários.
E"ENDA SUPRESSIVA
Suprima-ae do Art. 16, integralmente
o Inciso VI.

JUSTIFICAÇRO
A aupreaalo do Inciao VI • unta decorrencia lógica da aupresalo de trecho do Inciso I, objeto da emenda
anterior, o Inciso VI faz referlncia ao diaposto no texto auprimido
do Inciao I.

Sala da Co.iaslo, elll

I.!

d. ~ u~ de 1995.

/

(

/~~, . t.
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EMENDA ND
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[ J lUiSiliU1lvl
[.J.DaUM
CWIi'M.

TRABAUIl, ADI''lINISTRAC''O E SERVI

••

o

..
POB •

PROJETO DE LEI ND 426 de 1995.
(do Podar Executivo)
Altere dispositivos de Le! ND 6240, de
03 de junho de 1977 e da Le! n2 7.177,
de 19 de dezembro de 1883, quo regulamentam o processo da escolhe dos dirigentes un!ve~s!tãrics.

I!

.

E"ENDA SUPRESSIVA
- Suprima-se do Art. 16, Inciso I
a
axpresslo: " ••• dos dois'nIvels rn~is e
levados da carreira ou que possuam t!=
tulo de doutor, ••• "
JUST!FICAC~O

•

o t:ocho do Art 16, :, ac!m~, por :~m!t~r
e~
~ernasi.n <I e!õco:.ha de d:rigentos universit5r;'oo. t: posz!veJ a e:~istên
ele de pcosoao en condiçaes de ocupor ~o poc~çõcs previotao nn Projeto de te':', oon quo pOS3UZln o t~tu!o de dou::nr, ou ~c
encontre
nos
Sup~!ne-sc

~.
"OlS

'P'

n~V~ .~ 3

•
nn;.3

,

e~OV3

d o~ d n

.

corre~r3

.

.'

.

I

'J"

un~vnr~_,~r~~.

Sola da Com.tesão, em

J2

de

~~

cc 1995.

lí
/

,.."..,.
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EM EN DA Na

Oe7 1( 19 )
W_ UM hI
[J

, UDlTJVe

.1FlrJTM

I(

COIIHf'. COrwllSSRO OE TRABALHO, OE ADMINISTRA AO E SERVIÇO
POBLICO
PAULO ROCHA

PT

m" ""d O
PRO JET O DE L EI N- 416195

EMENDA SUBSTI11JTJVA

I

I
I

Substitua-se o art. 10 do PL 426195 por:

I

o

Art. 10 - art. 16 da Lei aO 5.540, de l i de-aovaubro de 1968, com
u altet~ WbtJdtrzid,' pela
Lei ri' 6.240, de 3 de junho de 1977 e pela Lei aO 7.177, de 19 de dc:zem
blo de 1983, pISS8

a vilDlV com a sepiD tc

rot'Ç:l9:

Art. 16 - A

nomcac;lo de dirigentes de iDItitu.içaes de ensiDO supeaior obodcce.' o lePi ""r

I- o dirigente ""ximo das iDsâtuiç&:l de -DO lapel ior Co te for o caso, o ICU
vice, lCIIo eemOtidol
eDb'e ICUI docentes Da forma defiaida em teus estltl dos, '1[~1U
I1Ida. DO caso das iDstituiçGes públi cts • a pmtid~
de ..d. i XC$,
lelvidorcs e ahmo s DO piocesso de cerol.... c*"",o!o a ooo"'8Çlo, 80
.
c:bcfe do Poder Eua .âvo

c:m...e..lc.

n - os

estlb ltOl e aq;memos.

dirigentes de uaidades das anivenicIIdes lCIIo ac:olbidos de .card
o com os rapo ÜY'OI

roST lPlC AnY A

o PL !Ir' 426195 ..upOe mocti&::l(laa em ctispoú.jVOl da Lei ri' ' .540168, da

Lei ri' 6.240177 e da
Lei rf 7.177/83 que repl· mc....m o PIO' ~ II~ de eec:n"w de dirig wa das UDi'Y
ea.iAwb Pedeaais.
~ 1977, a esco l'" de diri _a das IFES te fizia
r ~tpediVOl ~wtos e .ubmetid. 80 Praicle:aae da Rep6bIic:a PIla

mi'_ i"'._

,

.... . de liIIa aiplice daholllda peIoI
cmar a c:haMe de . . ICID eego I'" o au.emo
alista s!-mipla, prant inclo enjm eIIOl''''II ...... .e um DOme de ,,-o) i,Ben
çe

.

Se com alista trfpIice j6 bavia um eDiII'IDe [11»90 pua a eemIba ftli9J6P<:a. com
a liIIa thb1 pla _
f8QO toI'DIN se infiaito. Com a reoI l.ain çlo da 1OCied_
ciYil. a c:o+n",.jdade da UoiYerIidaIe \Mi, D ; " te DI
defesa da lUIODOIIIia 1IJIÍVCi'iitÚ'il, 6mct·mental pua o e:fedvo exadcio da
produçIo e biLlD dafo do QJDhecil!l!f1W+)
Awjm . PIE OiIba ..........nisnxw de"MJCi6ticol que pa,.i.,,,>
d . . . . . . liIIa Iblu pll o··b me delelmiDI • lei . É
cv=«...' que com ate ploceIlO o executivo ficou ICID altemaâvII pua a poUtica fisioI6Pc::a que ."!I U DOIteou ate
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tipo de.-dha DeIt.

Cl o ativo ••pm

formI. IUlpiIl coafIitoI.. eaae o ClUiudÍvo e • UnivasidIde. &te ~ o maciw raJ que leva o

".ro PL "'426195.

É cIMI.1IiOC IlIidIde de modificlr UlDllei di cIi1Idun mili1l1', DOIM.mente 1pÓI. iNowuJpç:Io di
CoaItibliçlo de 1911 que taDIo c:minhou DO que te iefae • eduraçlo. Esta modifiClÇlo ""'Oi'ha te COidcmplldl DI
. iNCIplG. de Lei de Direaizes e 13'1111 di f.cIrIçIo, .P apaovacll pcII ctnwra dos DejHdMol, enjm como peII
Comi-h de E'4aKilÇlo do ScnMlo Fedaal. (PareceI DO 250194 de lIIIOria do Scnldor Cid SIboia de Carvalbo).

"WJRM

lO

•

)J N..

I

•

,

C

\,

a::ru!r .. ",.. "'... . ., _..

fJ _111111.
I J . " JrI1IIa

ama.,. COI'IISSA

t J IDJmt •

DE ADMINISTRA AO E SERVI OPOBLICO

==PA=U=l=O=R=D~CH~A==~~·~·~· ==================~~M;pffi~irJ[~i.~J~~~~o]'·ihi.~~~

A lei de Diretrizes e BI.II di EdIDçIo, tio Ul'JICIlle e DC"'C'dria pua o pm, tramitl bj leis loIlp
IDOS pelo Co.... IID'. O MiniItmo di Educ:aI;:Io. que lU qora DIo IPiUljlaou DCDbumI .. UjIOII. cmáttcme pua a
edllICIIi"9. wm áflClDl!icaaneate iDli.iaw,lo em ....... que traIIiD de .'llI'nlOl ClOidemr''''''' pelo .. ejeto de LDB,
que taDIo se esforçam em obsUuir. Delta forma, o .. 6paio MiDidl:rio di E'4aw:açI? toma rjdfaJ1a IUlIfirmaçIo DI
~ de motiVOl do PL rt 426195,
diz: "É de cxbaonlin6ria uratocia a DCC 1nidade de cIiIcipIiDIr o
procee") de escolha dos ctiripDta du iDltituiçOa federais ele CDÁM superior".

cp-"

Aa 11DiYea.idldes F_aia taD imime.OI probh ••s . Um deles 6. tem dúvida, a .-dha dos reitáles
pelOexcaltivo. o que toma a UDiwnicJHe wIaiedwl U iDD..iw as de C8Iáter poUtico panicMrio e de QUI""
fisiol6p:lo, qmvaDdo IiDda maia __ cti1k:uH1'1es, poaque leva pua o interior dai.. iDttitu:il;lDel • 1Nf.... IMMica

fiaiolóPca. .

mn.

aMamen •e , bj que te nmcIar o IMoca ,,? como te eM a acolha doi
Ula dallFES DO lCDddo do
1pJ'Oft1lw4'mento do prccel8Lt .:te"D;.6Uco,
em viIIa o QM"áJcIo Madfuejco ., qual . . T "'mente a li"
IUbontjjlldo. NIo lCI'á U"rg • ...,.ha bcaGCi*"* do diria de UllÍVeaatWio que pn1IIiri • ~ I'!dmK:a
Sonc.de o .madwecinemo M'IIb e po'bim ela UmerJiMIe levIri ao procetN maia adequado de eemIbte

te....

A Coastibdçlo, em . . ..., 207,
Ilua a lUtODOIDia cHcMdco ~"lIk:a. anriniMlidiY'i e ele
fedo ft-areira e piIrimoaial .. U••a....... A-m, CId' I....... CCIIIIÜO. ;"liDQIfe a pauili"dlcle de •
UDiwnidIde deteimjDlr, ela ..... '., a bDil QJiI~ tan • """"'" ele leU reitor. TIDID
Im 6. que • Qwaitlliçh do
EIIIdo de SIo Paulo afirma que a ...... doi .eiI!:Jia dai UDi,a'!:dada E.......i· Pau"... te flri DI fonDa que
ctifII'IIIC •CiD teus cr;t1blt0l.

"
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,

Ora. • a IP'rFOFiÍ', paR'. aoa.il' _____ 'J"!"C. permite que • UahueLtwte decidi OIJIM ' - ' o

de ICUI ctiripates. qual . . .alNtlecte de ama lei deftninclo ata acolha pelo cxecuIiw? A fI 11_.
ceftI!MIIte alo ,.
pelo iJdea
~"*m, ela ~ de caráter ellca.IIiva!Mllte polf1ico. oomo Ie pode perceber pela
t . .~ de wotiww do exe Glivo.
piO

li' de acolha

No que

Ie

h*'e • e:ec:oIM de diri.,.".. de na"""" aDivalidaill. o PL 426195 rwd. todo o
.

eIpÚifo ....... iWio que emana do aowdyo.

01,""

. O ca .... m4xjmo de delitIE.açto de uma aai"a,4-, o Ceeelbo Uahaaiairio, Ifri ."q-e que _
ClJlltilUi4o, aIáD ele GUbw
cIinIanI de "njA,*,lIDivusil6ria. ,A ejm, • o.cib acolhe o diMar,
. . . . . . JRPGII'" par eiie PL, ele CIIad CIMII""'" .ae cale,;"",.......w-o-o. _ inq ih e .'iW1hençe,
teF• •
que ele Ie (OI.tua dta__Iitkame''Ic. e I "'t" ... •aJa ' ...."'.nCi·lC '·'uI'''. e",' DO pnx: F ao ele
O I UGÇIo do cmberimcnto. podaDtO, DI WII di aar..a,idwIe,

"*,,..

'i""

A-m, pi",,..IMII "leMa .àdlldiva com • bU'IJaçIo contida 110 ptujno de LDB, j61pi'OV1do DI
a-rI doi Dei+de'-w e DI Cmri h de I!dvw;Io do S ...., __;l1ÇIo ata. que iH ' 74'" 110 ..,mro e DI leoa.
o o 2 hJo do art. 206 da CoNtilWçlo '.-.11_ leU jnçim VI:
·S 'I'> del'WX'*icI do -110 p6bUco. DI ia. . di Ide
o

N

.

lO

'i

O

/

p.,,-

•

\.

-,

t·>

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 426/95

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento Intemo da Câmara dos
Deputados, o Sr. Presidente determinou a abertura - e divulgaçAo na Ordem do Dia
das ComissOes - de prazo para apresentaçAo de emendas, a partir de 8106195, por
cinco sessOes, Esgotado o prazo, foram recebidas 4 (quatro) emendas ao projeto.
Sala da Comissão, em 19 de junho de 1995.

~~
eda de Almeida
Secretária
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PARECER 00 REIATOR DFSIGNAOO PErA MESA EM SUBSTlTUIÇÂO A
AI:W:NISTRAÇfiD E SERVIÇD PÜBLIQ)

mrrsslb

DE TRABAUD, DE

t - RELATÓRIO

o

Exmo. Sr. Presidente da República. por indicação do Sr.
Ministro de Estado da Educação e do Desporto. encaminhou à esta Casa
Legislativa projeto de Lei que. altera dispositivos legais anteriores no
que tange ao processo de escolha dos dirigentes universitários: As
modificações propostas são. em suma. as seguintes:
1 - Os reitores e vice-reitores das Universidades Federais serão
nomeados pelo Presidente da República a partir de listas organizadas pelo
Colegiado Máximo da Instituição. ou outro colegiado que o englobe.
instituído especificamente para esse fim obedecendo os seguintes e requisitos e critérios:

pr

a) As listas serão tríplices e não mais sêxtuplas, como prevêem as
legislações anteriores supra citadas.
b) Os indicados para a lista tríplice, pela Instituição, deverão ser

escolhidos entre professores dos dois níveis mais elevados da carreira ou
que possuam, ao menos, título de doutor.
c) Os indicados para a lista tríplice serão escolhidos. em votação
uninominal, pelos membros dos colegiados supracitados.
d)
Os Colegiados serão constituídos de representantes dos
diversos segmentos da comunidade universitária e da sociedade,
observando-se porém a proporção mínima de 700/0 de membros do corpo
docente no total de sua composição.

.
e) No caso de consulta prévia à comunidade universitária. nos
tennos estabelecidos pelo colegiado máximo da instituição, prevalecerão
como critérios:
10 - A votação será exclusivamente uninominal, sendo vedada a
escolha múltipla.
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2° - Na ponderaçào dos votos será respeitado o peso de 70% para a
manifestaçào do pessoal docente. distribuídos os 300/0 restantes entre as
demais categorias.

Parecer do Relator

o projeto

de Lei n° 426, encaminhado pelo Poder Executivo, conta, já de
início, com dois extremamente abalizados apoios : O do Professor Doutor Fernando
Henríque Cardoso, da Universidade de São Paulo, cujo mérito acadêmléo é
conhecido e reverenciado em toda a comunidade univers itária internacional e -o do
Professor Doutor Paulo Renato de Souza, o qual, entre inúmeros outros títulos traz
em sua biografia o de ter sido reitor da UNICAMP - Universidade de Campinas.
Hoje, respectivamente Presidente da República e Ministro de Estado da Educação,
lastreiam-se em sua larga e inconteste experiencia universitária para propqr o
presente projeto de Lei, o qual, no meu entendimento, merece a reflexão e ap'rov'ação
..
,.
de meus pares.
.

I

_I

I

Antes que alguns entre nós, apressadamente, entendam tal projeto como um
eventual retrocesso democrático, cabe-nos relatar um pouco da história recente e das
circunstàncias vivenciadas pelas nossas Universidades Federais.
.
No Brasil, a partir da redemocratização, na década de 80. viveu-se um· surto
délibertarismo e igualitarismo que, embora saudável, em muitos casos pouco tinha a
ver com a real democracia e seus postulados. Vej amos o que ocorreu com as
Universidades Públicas
___ Se, de . um lado, os governos pós- 64, trataram de cercear a autonomia
universitária, transformando as listas tríplices, anteriormente em vigor, em listas
sextuplas, sem necessidade de seus membros possuírem uma graduação mínima. - e
esse dispositivo acabou por tomar a Instituição Universitária vulnerável à pressões
políticas de toda espécie - de outro lado, em legítima reação a tal intervenção
entenderam as universidades de usar artificios, para, sem confro ntar a lei vigente garantir um mínimo de representatividade aos membros da..listas sêxtupla!:
Estabeleceu-se, informalmente, a eleição direta do reitor e vice reitor, com
participação paritária dentre os eleitores de 1/3 de professores, 1/3 de alunos e 1/3 de
funcionários da Instituição. Apenas o vencedor tinha seu nome indicado na lista
encaminhada à presidência da República, sendo que os outros 5 constavam apenas
formalmente, pois haviam tirmado o compromisso de, caso escolhidos, não aceitarem
o cargo. A comunidade acadêmica, por não considerar legítimos os presidentes da
República eleitos indiretamente, criou uma engenhosa fórmula de escolher, pelo
sufrágio, os seus dirigentes e forçar o Presidente da República a escolhe-lo, uma vez
que os demais membros da lista declinariam forçosamente do cargo.
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A situação, nos dias de· hoje, é outra, o que nos leva a elaborar uma legislação
sem anit1cios. transparente e adequada à eticiência acadêmica e aos postulados
verdadeiramente democ~áticos .
Cabe, em primeiro lugar, retletir, à luz da experiência internacional, sobre o
verdadeiro papel da Universidade. A quem, legitimamente ela penence senão à
comunidade que a sustenta através dos tributos e dela espera excelência na pesquisa e
no ensino? Ela não é propriedade dos professores e servidores que lá trabalham .
Estes são apenas funcionários da instituição. Também não pertence a Universidade
aos seus alunos que, além de transitórios, não arcam com o ônus de seu
funcionamento e sim gozam de seus beneficios. A Universidade pertence
exclusivamente à sociedade e, assim sendo, o processo de escolha de seus dirigentes
_deve forçosamente incluir todos os cidadãos - o que é utópico - ou então tal poder
delega-se ao único representante legitimamente eleito por todos, qual seja., o
presidente da República.
Mas o presidente não vive o dia a dia da instituição e pode ser induzido a
n~mear reitores e vice- reitores, incapacitados para o cargo. É para isso que instituiuse, internacionalmente, a,1ista tríplice. O poder de escolha do presidente fica restrito
aos 3 nomes reconhecidos pelo colegiado máximo da instituição como plenamente
capazes de exercer a sua direção.
Além disso, a nova legislação proposta pelo Poder Executivo, prevê, como
pré-requisito o doutoramento como titulação mínima para o exercício da reitoria,
prestigiando assim, aqueles que a própria instituição, através de seus rigorosos
concursos, credenciou e graduou.
A cota minima de 70% dos membros do colegiado reservado ao corpo
docente, explica-se plenamente devido às funções primordiais das Universidades,
quais sejam promover o ensino e a pesquisa. Embora devam ser ouvidos, não são os
alunos e muito menos os funcionários os atores adequados para decidir sobre estes
objetivos. Essa tarefa cabe, principalmente, àqueles que neles trabalham e deles
entendem : os membros do corpo docente .
Assim sendo, na condição de relator do presente projeto de Lei sugiro aos
meus pares a sua aprovação, acolhendo a emenda do Sr. Deputado Mendonça Filho, o
•
qual prevê a possibilidade de recondução dos reitores para um segundo mandato,
mas, para evitar mal-entendidos e polêmicas, acrescentando que tal dispositivo não se
aplica aos atuais reitores. A redação do parágrafo único do Artigo I, passa assim a ter
a seguinte redação :

Parágrafo Único: modifique-se a expressão: ... vedada a recondução ao mesmo
cargo·' .... pela expressão ... "sendo permitida uma única recondução ao mesmo cargo
- vedada aos atuais ocupantes -" ...
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Quanto as demais emendas, por não coadunarem ·com o espíríto do projeto de Lei, '
como relator, sugiro a sua rejeição ,

Sala das Sessões, em 23 de agosto de 1995
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Dê-se a seguinte redação ao' parágrafo único, do artigo 1°:
Parágrafo único - modifique-se a expressão "", vedada a recondução ao
mesmo cargo", pela expressão "sendo permitida uma única
recondução ao mesmo cargo, vedada aos atuais ocupantes".

Sala das Sessões, em 23 de agosto de 1995 ,

~, ~

LLÃONETO
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PAREcER 00 RELA'IDR DESIGNAm PEIA MESA EM SUBSTI'IUIÇ'h) A CXMISS~ DE EDUCAÇÃO, CUL
TORA E DESFORro

.

1- RELATO RIO

o Projeto de Lei n° 426-A/95

originou-se da Mensagem do Poder

Executivo nO 488, de 05/05/95 . Busca alterar dispositivos das Leis n° 5540/68, nO 6420/77
e nO 7177/83, que regulamenta o processo de escolha dos dirigentes universitários.
Em

17/05/95

foi

distribuido

às

Comissões

de

Trabalho.

Administração e Serviço Público (CT ASP), de Educação. Cultura e Desporto (CECD) e de
Constituição e Justiça e de Redação (CCIR). Na primeira recebeu quatro emendas.
Em 19/06/95, a Mesa Diretora desta Casa deferiu requerimento do
Deputado Tuga Angerami no sentido de apensar este projeto de lei ao PL 67/95, projeto
que em 03/07/95 foi retirado por seu autor Deputado Mendonça Filho.
Em 17/08/95, foi apresentado ao Plenário requenmento de
urgencia para tramitação do projeto, que foi aprovado em 22/08/95 .
Com esta aprovação, fica prejudicada a distribuição às Comissões
técnicas e o parecer é apresentado neste Plenário.
E o relatório .

11 - VOTO DO RELATOR

/

o .Projeto

de Lei em tela é sob todos os aspectos consistente .
Insere-se no processo jurídico e político de rearranjo cB SVirrl:rE tnmileira.

o sistema brasileiro de escolha de dirigentes universitários é único
no mundo. O métoào é o da eleição direta, na qual votam, e podem ser votados, em
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igualdade de condições, professores, alunos e funcionários . Em alguns casos, confere-se o
peso de um terço dos votos a cada um desses setores.
Existe na América Latina, uma tradição, iniciada na jécada de 20.
na Universidade de Córdoba. na Argentina. de seleção dos dirigentes acadêmicos, através
do voto dos professores, alunos e ex-alunos. A inovação brasileira consiste na substituição
dos ex-alunos pelos funcionários.
Este metodo de escolha de dirigentes universitários representa uma
reação das universidadl!s ao governo de então, que nelas i ntervia, de formas di

versas, inclusive na escolha dos reitores e de outros

diri gentR~.

Caracterizavam-se as universidades brasileiras, a partir da década
de 70. pela disputa entre dois principios normativos. o primeiro enfatizando o lado político
de oposição ao regime militar, e o segundo afirmando os ideais acadêmicos de excelência
no ensino e na pesquisa. Ao longo dos anos 70, a maioria dos docentes flutuava entre esses
dois princípios, que tanto levavam a greves intermináveis como ao aprimoramento da
ciência e da cultura. A partir dos anos 80, o estado perdeu o controle das suas instituições.
e em muitos casos, quase as abandonou, devido à falta de recursos para o ensino e
pesquisa. Neste momento, o princípio político sobrepujou o acadêmico, até mesmo como
condição de defesa das universidades públicas do País.

A prevalência do pnnclplo político na escolha dos dirigentes
universitários implicava a eleição direta do reitor, contrariando um casuismo adotado pela
lei em vigor, que prevía a seleção a partir de listas sextuplas indicadas por alguns
colegiados. Estes acabaram, na prática, apenas por homologar as decisões tomadas em
conjunto por professores, alunos e funcionários, por consulta di reta. Passaram a ser
apresentadas aos colegiados "chaoas fechadas" comoondo a lista sextupla, e a se exigir que
o candidato selecionado pelo governo fosse o mais votado . No caso de outra pessoa
designada, que não o primeiro da lista, os ativistas acadêmicos respondiam, e ainda hoje o
fazem, com formas diversas de constrangimentos, políticos, fisicos e morais.
A · inclusão dos funcionários no corpo eleitoral demonstra a
prevalência do princípio político, pois seu compromisso com os ideais acadêmicos, ou até
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mesmo a sua compreensão do que sejam. é evidentemente menor. Mais tarde. com as
mudanças políticas. a regra tripanite de indicação de dirigentes passa a ser, tão somente.
um instrumento corporativo dos professores e funcionários .
Com o estado legitimo dos dias de hoje, caracterizado pelas regras
do jogo democrático aceitas por todas ~s panes. perde sentido o principio político na
organização da universidade. A sociedade tem o direito. através do Estado, de exigir que a
universidade cumpra a função para a qual é mantida: o ensino e a produção de ciencia.
tecnologia e cultura para o bem comum. Embora a discussão política deva ser inteiramente
livre, e até necessária e estimulada no ambiente academico. a expressão e a representação
políticas devem acontecer por intermédio .dos · panidos políticos, e não através de
instituições desvinuadas de seus objetivos por uma situação histórica de resistencia ao
governo. Assim, cabe

a sociedade impor ás suas universidades a prevalencia do

princípio

normativo academico. como ocorre nas sociedades avançadas do mundo .
A imposição do pnnclplO academico na escolha de dirigentes
universitári0s esta prevIsta no projeto de lei originário do Poder Executivo. através de
/

I

quatro medidas:
1. Os dirigentes universitários deverão ser escolhidos entre os
professores mais qualificados.
2. Os professores deverão compor a maior força nos colegiados
encarregados da escolha dos dirigentes acadêmicos.
3. Em caso de eleição direta dos dirigentes. os professores serão
também o maior peso eleitoral.
4. Os reItores e vice-reitores voltam a ser nomeados pelc1
Presidente da Republica. a panir de listas tríplices.
Uo ponto de vista jurídico, o argumento da autononua universitária
•

não pode servir de justificativa para o atual sistema de escolha de dirigentes: a universidade

é autônoma., mas não soberana. De fato, soberana é apenas a nação, conforme bem
distinguiu o professor A. Sampaio Doria em sua aula inaugural no curso de Direito da
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Universipade de São, Paulo de 1952. Autonomia. segundo este autor. "é o poder. próprio.
dentro de limites irppostos, \mpostos pelo povo. ou nação soberana. em assembléias
constituintes. quandp' democrático o regime. ,o u fora desse regime. por outorga do mais
..

..

;.

•

•

forte. quê confisque à nação, o poder político" .

t

•

•

' .

Por outro lado, não se pode evocar ideais democráticos como
justificativa da atual forma de escolha de dirigentes universitários. Democracias parciais. .
internas às instituições. devem se conformar a um quadro democrático mais amplo. que
permeie toda a sociedade. A democracia absoluta na academia - um membro da
comunidade universitária, um voto - representa uma violência contra a verdadeira
democracia. Consiste apenas. nos dias de hoje, na tentativa de auto-gestão de uma
instituição para a defesa de privilégios corporativos. A submissão à vontade da maioria da
população, através de mecanjsmos políticos legítimos. ~anifesta o verdadeiro exe~cício dos
ideais democráticos. É .evidente que em condições normais de exercício do poder. no
melhor interesse da nação, cabe à universidade o exercício pleno do princípio acadêmico.
inclusive na forma de escolha de seus dirigentes.
Por todas essas razões. o Projeto de Lei nO426-A/95 é adequado e
,,'
oportuno 'frente ao momento histórico vivido pelo Brasil. Nosso parecer é. portanto. pela
sua aprovação. com rejeição ~s emendas a ele apr:;sentadl~sj ~ yV

(i; ~(,~

~viV\

r

Sala das Sessões, em

de

~

,tit(kil 1Y'e-. ~
I

. de 1995.
•

Deputado

SO}~CHEZAN
Relator
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'PAREOER DO RELATOR ' DESJGNÁDO~ PELA MESA
", EM 'SUBSTITUIÇ'ÃO À CO~ISSÃb DE :- . . ,
CON'STITUIÇAO E JUSTIÇ,A E p~ REPAÇA9 " '

,
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I

O Ministro da Educação e do

Justi,~Çl , e ,de . ,~eda~ãQ , ~?<~,mir:'~r ,.c;> rT)éri,to,

~~spor.to,

.
.
.'"
.
.'
Paulo Renato, encontrou uma 'situação no País em que todas as uriive'rsidades
.... .. . .
, "
fed~rais,
custeadas
pro.çesso d~, ~leição sui',generis,
. .
. .
. . com,Qinhe,i~o público, têm ,o seu
.
~

,

,

"

~.

,

'

•

•

I

'

~

-

no contexto ,de ' 'uma aCàd'émia érri ' qúê '8 ní'éritocráérà e a', títularidade devem
,

,.

..

.'•

•

,.'

I

••

preva!ecer em,todos,os

,

,

'

critério~

..

p

t

'

Il

.

..

•

de ,escolha de. seus
~...

,

•

•

'o

• l..

dirig~ntes,

I

,

.'.',

t

•

•

Cabe-me tão-somente, portanto, analisar a constitucionalidade, a
juridicidade e a t~cl)ica ,legi$lativa,da proposição, , '

,'

Quanto a esses asp~dos , todos ' e'stão cà'ncordes com os princípios
, ,
. . .. .
que informam a constitucionalidade e à leg'aiidade 'do projeto,
•

•

t

•

~

Portanto, o meu parecer é favorável à sua aprovação,

PROJETO DE LEI N° 426/95

E~tENDA

ADITIVA

Acrescente-se inciso IX ao art, 16, citado no art, 10.' do Projeto de Lei, com a seguinte
redação:

"IX - Nos primeiros 12 (doze) anos de funcionamento de Universidad.e :~eral ou de
estabelecimento de Ensino Superior mantido pela União, será dispensada a e""genCla de que a
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-

escolha -seja feita entre professores dos dois níveis mais elevados da carreira ou que possuam o
. título de doutor;". .
.

.

J USTIFICAnv1\

,

-

.
.
No periodo de ímplantação, isto é, nós primeiros quinze 'anos de funcionamento, é
•

•

•

I

•

importante-flexibilizar o princípio meritocrático' do .Projeto de Lei, a fim de estimular o próprio
corpo docente da Insnituição de Ensino Superior a melhor 'se qualificar. e-nesse penoêio' vários
poderão ter concluído o doutorado e atingido os dois últimos níveis da carreira, ao mesmo
tempo que se integram à realid?-çle e à comunidade ,atendida.
.. . .' Sala das Sessões, 23 de 'agosto' de 1995.
...

Deputado RO
Vice- Li

----- -G~c~=~) ~/·.

Projeto de Lei n° 426, de 1995

Emenda Substitutiva
~

~=
11)

cn
cn

Dê-se ao artigo 10 a seguinte redação:

~t-

Art. l° - O art. 16 da Lei nO 5.540, de 28 de novembro de 1968, com as

!:C")
~

o

~z

!! -I
30..

alterações introduzidas pela Lei nO6.420, de 3 de junho de 1977 e pela Lei nO 7.177, de
19 de dezembro de 1983, passa a vigorar com a seguinte redação:
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.' ':,' , . .,. "Art 16 - A 1Iomeação de dirige1ltesde i1lstituições de ,ensino : ' .'
superior obedecerá o seguinte:
I - o dirigente máximo das instituições de ensino tuperior e,

se for o caso, o seu vice, serãO escolhidos elltre seus doce1ltes na forllUl
, definida em seus esta(utos, assegurada, no caso das instituições públicas,
. ~partic.ipação de professores, serv~r.es e alunos 110 processo de escolha,. ',',
, cabendo a nomeação, 'ao C[Iefe do Poder Executivo competente.
,'.

I

~

4

~

I

t

•

f.

t·

,

•

II - os dirigentes··de· -unidades das universidlldes serão - .
,' escolhüJo~

de acordo .com.os.respectivos estatutos e regimentos".
Sala das Sessões, em 23 de agosto de 1995

U"~'o ~i'9- L..
Q

PCl-B
(~r,

PARECER DO RELATOR DESIGNADO PELA MESA
EM SUBSTITUiÇÃO À COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO ÀS
EMENDAS
o

SR. LUCIANO CASTRO (PPR-RR. Para emitir parecer. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, a matéria chegou a esta Casa através de
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medida ..provisória. Retirada, o Governo encaminhou projeto de lei que .foi
amplamente examinado.
. '. Vot~~os pela aprovaçãc:> do projeto . nos .t~r~os do encaminhado,
rejeitanc10
~s em~ndas apresentadas pelo Deputado Robério Araújo e pelo Deputado
.
' . .
....
.
" .

Marcelo.
Deda.
.,

..

,

,

•

Sr. P res ident~" este é o noss~ parec.er.

' ...

.

•

,

•

I

•

I

PARECER DO RELATOR DESIGNADO PELA MESA
EM SUBSTITUiÇÃO À 'C OMISSÃO DE 'EOU'C AÇÃO,
CULTURA E DESPORTO ÀS EMENDAS
o

SR. NELSON MARCHEZAN (PPR-RS
.. ,Para
emitir . parecer. Sem
. "
.

revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. ,e Srs. ·Deputados, há duas emendas. A
Emenda nO 1, de autoria do ilustre Vice-Líder do PSDB, Deputado Robério Araújo,
estabelece, por mais seis anos, que as universidades terão um prazo, desde a sua
criação, de doze anos para aplicar o dispositivo estabelecido na lei, ou seja, aquele
que determina que os professores terão prevalência, sobretudo os professores mais
graduados.
Depois de tomar algumas informações junto ao Ministério da Educação
e do Desporto e conversar com o nobre Deputado Robério Araújo, embora seu
propósito já tenha sido levantado, considero esta emenda prejudicial , porque
estabeleceria dois tipos de universidades: as universidades mais novas, que não
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teri'artl a' obrigação de cumprir a lei por doze anos, e as universidades 'maiores: que
. ... . .
teriam de fazê-lo imediatamente. Por isso, o meu parecer é contrário.
,

,

~

..
,

!

~

~

Da mesma forma , há ' uma emenda substitutiva subscrita pelo ilustre
.

,

"Deputado Marcelo Deda e outros Parlamentares, que visa exatamente 'substit'tJir o
,

•

•

•

I

'

conteúdo maior do projeto. Se aprovada esta emenda, o projeto perde seu seritido,
porque, ao invés das regras estabelecidas para a escolha dos reitores, assegura que
as próprias universidades estabelecerão $uas regras. Esta emenda contraria
frontalmente o projeto. E, por contrariar o projeto ao qual dei parecer favorável , devo
oferecer-lhe parecer de~favorável.
I

•

•

"

•

•

I

••

,

I

.

~

,

.

•

•

, ,Portéi1nto, meu,'ppf~c.er ·é contrário às Emendas nOs ,1,e 2. . . .
"

p

•

.

, .

,

, ,

PARECER DO RELATOR DESIGNADO PELA MESA
" ,EM SUBS'TITUIÇÃO À COMISSÃO DE
CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO .'
ÀS EMENDAS

o

SR. ELIAS ABRAHÃO (PMDB-PR. Para emitir parecer. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, tendo examinado o projeto anteriormente, acha que ele é pertinente.
Portanto, as atuais emendas são, na verdade, ' contraditórias ao projeto, que
realmente está de acordo com a intenção da Casa.
A nomeação de dirigentes de instituições de ensino com os critérios
deste instante desfigura o projeto do Poder Executivo, ao qual sou totalmente
favorável.
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Neste momento, considero que a posição do ilustríssimo Deputado
Marcelo Deda desfigura o projeto original. Portanto, somos contrários a esta posição
e à emenda aqui apresentada.

Centro Gráfico do Senado Federal -

Parecer 00028/2019/ADV/PUMS/PGU/AGU (1549434)

Brasília -

SEI 23000.009995/2019-98 / pg. 143

DF

CÃMARA

DOS

DEPUTADOS

Projeto de Lei

D, o

, de 1995

Altera dispositivos da Lei n° 5.540, de 28 de
novembro de 1969; da Lei n° 6.420, de 3 de
junho de 1977 e da Lei n° 7.177, de 19 de
dezembro de 1983, que regulamentam o
processo
de
escolha
dos
dirigentes
universitários.
autor: PODER EXECUTIVO
Relator: Dep. João Mellão Neto

t - RELATÓRIO

o

Exmo. Sr. Presidente da República, por indicação do Sr.
Ministro de Estado da Educação e do Desporto, encaminhou à esta Casa
Legislativa projeto de Lei qu. altera dispositivos legais anteriores no
que tange ao processo de escolha dos dirigentes universitários: As
modificações propostas são, em suma, as seguintes:

•

1 - Os reitores e vice-reitores das Universidades Federais serão
nomeados pelo Presidente da República a partir de listas organizadas pelo
Colegiado Máximo da Instituição, ou outro colegiado que o englobe,
instituído especificamente para esse fim obedecendo os seguintes prerequisitos e critérios:
a) As listas serão tríplices e não mais sêxtuplas, como prevêem as
legislações anteriores supra citadas.
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b) Os indicados para a lista tríplice, pela Instituição, deverão ser
escolhidos entre professores dos dois níveis mais elevados da carreira ou
que possuam, ao menos, título de doutor.
c) Os indicados para a lista tríplice serão escolhidos, em votação
uninominal, pelos membros dos colegiados supracitados.

•

d)
Os Colegiados serão constituídos de representantes dos
diversos segmentos da comunidade universitária e da sociedade,
observando-se porém a proporção mínima de 700/0 de membros do corpo
docente no total de sua composição.
e) No caso de consulta prévia à comunidade universitária, nos
termos estabelecidos pelo colegiado máximo da instituição, prevalecerão
como critérios:
10 - A votação será exclusivamente uninominal, sendo vedada a
escolha múltipla.
20 - Na ponderação dos votos será respeitado o peso de 70% para a
manifestação do pessoal docente, distribuídos os 30%) restantes entre as
demais categorias.

•

Parecer do Relator

o projeto

de Lei nO 426, encaminhado pelo Poder Executivo, conta, já de
início, com dois extremamente abalizados apoios: O do Professor Doutor Fernando
Henrique Cardoso, da Universidade de São Paulo, cujo mérito acadêmico é
conhecido e reverenciado em toda a comunidade universitária internacional e o do
Professor Doutor Paulo Renato de Souza, o qual, entre inúmeros outros títulos traz
em sua biografia o de ter sido reitor da UNICAMP - Universidade de Campinas.
Hoje, respectivamente Presidente da República e Ministro de Estado da Educação,
lastreiam-se em sua larga e inconteste experiência universitária para propor o

GER 3.17. 23 .004· 2 - (MAI192)
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presente projeto de Lei, o qual, no meu entendimento, merece a reflexão e aprovação
de meus pares.
Antes que alguns entre nós, apressadamente, entendam tal projeto como um
eventual retrocesso democrático, cabe-nos relatar um pouco da história recente e das
circunstâncias vivenciadas pelas nossas Universidades Federais.
No Brasil, a partir da redemocratização, na década de 80, viveu-se um surto
de libertarismo e igualitarismo que, embora saudável, em muitos casos pouco tinha a
ver com a real democracia e seus postulados. Vejamos o que ocorreu com as
U niversidades Públicas
Se, de um lado, os governos pós- 64, trataram de cercear a autonomia
universitária, transformando as listas tríplices, anteriormente em vigor, em listas
sêxtuplas, sem necessidade de seus membros possuírem uma graduação mínima - e
esse dispositivo acabou por tomar a Instituição Universitária vulnerável à pressões
políticas de toda espécie - de outro lado, em legítima reação a tal intervenção
entenderam as universidades de usar artificios, para, sem confrontar a lei vigente garantir um mínimo de representatividade aos membros da:.listas sêxtuplaÇ
Estabeleceu-se, informalmente, a eleição direta do reitor e vice reitor, com
participação paritária dentre os eleitores de 1/3 de professores, 1/3 de alunos e 1/3 de
funcionários da Instituição. Apenas o vencedor tinha seu nome indicado na lista
encaminhada à presidência da Repúb lica, sendo que os outros 5 constavam apenas
formalmente, pois haviam firmado o compromisso de, caso escolhidos, não aceitarem
o cargo. A comunidade acadêmica, por não considerar legítimos os presidentes da
República eleitos indiretamente, criou uma engenhosa fórmula de escolher, pelo
sufrágio, os seus dirigentes e forçar o Presidente da República a escolhe-lo, uma vez
que os demais membros da lista declinariam forçosamente do cargo.
A situação, nos dias de hoje, é outra, o que nos leva a elaborar uma legislação
sem artificios, transparente e adequada à eficiência acadêmica e aos postulados
verdadeiramente democráticos .
Cabe, em primeiro lugar, refletir, à luz da experiência internacional, sobre o
verdadeiro papel da Universidade. A quem, legitimamente ela pertence senão à
comunidade que a sustenta através dos tributos e dela espera excelência na pesquisa e
no ensino? Ela não é propriedade dos professores e servidores que lá trabalham .
Estes são apenas funcionários da instituição. Também não pertence a Universidade
aos seus alunos que, além de transitórios, não arcam com o ônus de seu
funcionamento e sim gozam de seus beneficios. A Universidade pertence
exclusivamente à sociedade e, assim sendo, o processo de escolha de seus dirigentes
deve forçosamente incluir todos os cidadãos - o que é utópico - ou então tal poder
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delega-se ao único representante legitimamente eleito por todos, qual seja, o
presidente da República.
Mas o presidente não vive o dia a dia da instituição e pode ser induzido a
nomear reitores e vice- reitores, incapacitados para o cargo. É para isso que instituiuse, internacionalmente, a lista tríplice. O poder de escolha do presidente fica restrito
aos 3 nomes reconhecidos pelo colegiado máximo da instituição como plenamente
capazes de exercer a sua direção .
Além disso, a nova legislação proposta pelo Poder Executivo, prevê, como
pré-requisito o doutoramento como titulação mínima para o exercício da reitoria,
prestigiando assim, aqueles que a própria instituição, através de seus ngorosos
concursos, credenciou e graduou.
A cota mínima de 70% dos membros do colegiado reservado ao corpo
docente, explica-se plenamente devido às funções primordiais das Universidades,
quais sejam promover o ensino e a pesquisa. Embora devam ser ouvidos, não são os
alunos e muito menos os funcionários os atores adequados para decidir sobre estes
objetivos. Essa tarefa cabe, principalmente, àqueles que neles trabalham e deles
entendem : os membros do corpo docente.
Assim sendo, na condição de relator do presente projeto de Lei sugiro aos
meus pares a sua aprovação, acolhendo a emenda do Sr. Deputado Mendonça Filho, o
qual prevê a possibilidade de recondução dos reitores para um segundo mandato,
mas, para evitar mal-entendidos e polêmicas, acrescentando que tal dispositivo não se
aplica aos atuais reitores . A redação do parágrafo único do Artigo I, passa assim a ter
a seguinte redação :
Parágrafo Único : modifique-se a expressão : ... vedada a recondução ao mesmo
cargo" .... pela expressão ... "sendo permitida uma única recondução ao mesmo cargo
- vedada aos atuais ocupantes -" ...
Quanto as demais emendas, por não coadunarem com o espírito do projeto de Lei,
como relator, sugiro a sua rejeição.

Sala das Sessões, em 23 de agosto de 1995
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SUBEMENDA À EMENDA N° 1 APRESENTADA NA COMISSÃO
DE TRABALHO, DE ADMINISTRACÃO E SERVICO PÚBLICO

Dê-se a seguinte redação ao parágrafo único do artigo 1°:
Parágrafo único - modifique-se a expressão " .. . vedada a recondução ao
mesmo cargo", pela expressão "sendo permitida uma única
recondução ao mesmo cargo ~ . vedada aos atuais ocupantes".

Sala das Sessões, em 23 de agosto de 1995 .

.b.

LLÃONETO

Parecer 00028/2019/ADV/PUMS/PGU/AGU (1549434)

SEI 23000.009995/2019-98 / pg. 148

CÂMARA DOS DEPUTADOS

EMENDA DE REDAÇÃO

Senhor Presidente

Acrescente-se o seguinte art. 29 ao Projeto de
Lei n9 426-B, de 1995, renumerando-se o atual e
quentes artigos ,com a redação

subse

abaixo, e suprimindo-se

a

expressão final " ... ve§ada aos atuais oC1fpantes" do

§

único do art. 16 da Lei 5.540/68, , a que se refere o art.
19 do Projeto:
"Art. 29 - A recondução prevista no garágrafo
único do art. 16 da Lei : 5.540, de 28 de novembro
1968, a que se refere o art. 19 desta Lei, será

de
vedada

aos atuais ocupantes dos cargos expressos no citado dis
posi ti vo" .

Sala das Sessões, 24 de agosto de 1995.

~ptJ,

,

Deputado OSVALDO BIOLCHI
PTB/RS
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CÂMARA DOS DEPUTADOS
PROJETO DE LEI N9 426-B, DE 1995
(DO PODER EXECUTIVO)
MENSAGEM N9 488/95

•

Altera dispositivos das Lei n9 5.540, de 28 de novembro de 1968, da Lei
n9 6.420, de 3 de junho de 1977 e da Lei n9 7.177, de 19 de dezembro de
1983, que regulamentam o processo de escolha dos dirigentes universitários; tendo pareceres dos Relatores designados pela Mesa em
substitui
ção às Comissões de: Trabalho, de Administração e Serviço Público, pelã
aprovação deste e da emenda 1/95 e rejeição das emendas 2, 3 e 4,
com
subemenda a emenda 1/95; de Educa_ção, Cultura e Desporto, pela
aprova
ção deste e contrário as emendas, com adoção da subemenda da
Comissão
de Trabalho, de Administração e Serviço público; e da Comissão de Cons
tituição e Justiça e de Redação, pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa e, no mérito pela aprovação. PARECERES As EMENDAS
DE PLENÂRIO, dos Relatores designados pela Mesa em substituição as
Co
missões de: Trabalho, de Administração e Serviço PúbliCO, pela
rejei
ção; da Comissão de Educação e Cultura e Desporto, pela rejeição
_das
Emendas 1 e 2; e da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação pe
la rejeição.
-

•

(PROJETO ..m~EI

I

N9 426-A, DE 1995, A QUE SE REFEREM OS PARECERES)
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PROJETO DE LEI N° 426-A, DE 1995
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM N° 488/95
Altera dispositivos da Lei n9 5.540, de 28 de novembro
de 1968, da Lei n9 6.4~0, de 3 de junho de 1977 e da
Lein9 7.177, de 19 de dezembro de 1983, que regulamen
tam o processo de escolha dos dirigentes universitários. Pendente de pareceres das Comissões de Trabalho,de
Administração e Serviço Público; de Educação, Cultura
e Desporto; e de Constituição e Justiça e de Redação.
(PROJETO DE LEI N9 426, DE 1995)

S U MÁ R I O
I

Projeto inicial

11 -

Na Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço

Públi~~ ' ~

- emendas apresentadas na Comissão (4)
- termo de recebimento de emendas

o CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1° O art. 16 da Lei n° 5.540, de 28 de novembro de 1968, com as alterações
introduzidas pela Lei n° 6.420, de 3 de junho de 1977 e pela Lei n° 7.177, de 19 de dezembro de
. 1~83, passa a vigorar com a seguinte redação:
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• Art. 16. A nomeaçlo de Reitores e Vice-Reitores de universidades, e de Diretores e
Vice..DiIetores de unidades universitárias e de estabelecimentos .isola4os de ~nsipQ superior

obedecerá o seguinte: .
1

I

I

,

I

t·

~

.,. ..

• 1\ t

..

-

."

- ,

•

•

'.' , ~ ,- ,o Reitot.' e o Vice-ReitQt de universidade' federal serIq no~adO$ pçlQ
Presidente 'da Repóblica e escolhidos entre professo~ qQS dois níveis .~~ados da
carreitá .' ou que--possuam título de doutor, cujos nomes. figurem em' listes lilpUces
organizadas pelo respectivo colegiado máximo, ou outro cOler'do que O englobe.
instituídQ eSpecificaqtente para este fim ; sendo a votação 'uninorninL;
.
•

•
•

:

,

f

,

,

,

•

I

.

l

. :

..,..

•

' ,

"

.

,

'

,
"

;

..

.

I

•

•

•

.

I

I

,

.

•

I

n· ~ os colegiados a que se refere o inciso anterior, constituídos 'de rep~sentantes

dos diversos segmento~ da comunidade' universitária e da sociedade. observaria o mínimo
de 70% (setenta por cento) de membros'do corpo docente no total de sua composição;
,

•

f

I

•

I

"

,

•

ÍII '. - em c~o de consulta prévia à comunidade universitária, nos tennos

estabelecidos pelo colegiado máximo' ~a instituiç~~,prevalec~r~o a votação uninominal e o
peso dê 70~ (setenta por cento) para. a· manife:stação do pessoàl docente em relação à das
demais categorias.
' '. : '. , .

. ' ..
.
.
iV,<-. OS. DiléiQres de unidades 'üniversitárias federais, $e~ qomeados Peio Reitor,
~

. '

\

~

,

observàdós., os me~mos procedjmentos'dos incisos anteriores; . ' .

.

,

:.

v - o Diretor e o Vice::Oiretor de estabelecimentb. i~I~O 4e .e~o .superior
mantido .pela União. qualquer que seja sua nature·za ·jurídica. serIo nomeados pelo
PresiQe(1~ <la Repllblica. escolhidos em lista tríplice preparada pelo respectivo colegiado
máximo. observado o dispostÇl nos incisôs" I, lI, ID; ' .

.

.vl,.'-:nos c~ em que a insti~içã~ ou .a uóidade não contai com docenteS,' nos dois

DÍveis niais elevados da carreira ou que possuam título de doutor, em mlmero suficiente
para comporem as listas tríplices, estas serlo completadas com docentes de outras unidades
ou instituiçlo;
.

.

"

,

,

VII - os dirigentes de

ury.~ersidades

ou estabelecimentos isolados particulares seria
escolhidos na fonu dos respectivos estatutos e regimentos;
VIU - nos

dem8:iS casos. o dirigente será escolhido confonne estlbelecido pelo

respectivo sistema do- ensino.

Parágrafo ónico. No caso de instituição federal de ensino supefior. sert de- 4 ~

(quatro) anos o mandato dos dirigentes a que se refere este artigo, vedldaa reconduçlo ao
mesmo cargo, observado no~ demais casos o que dispuserem os respectivos' ~ ou
regimentos. aprovados na fonna da legislação vigente, ou conforme estabelecido pelo
respectivo sistema de ensino. •
Art. r Es&a.Lei en&ra em.Yigor na data de sua publicaçlo.

Art. 3° Revogam-se as Leis nOs 6.420, de 3 de junho de 1m e 7.177, de 19 do!

dezembro de 1983.

.,

BmOil,
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cbJt'lI\ o a l)t"quis:!, o drsenv"lvllnebto
das ciéncr;L~ . Itlr ..~ e artes 'e a founa(Ao df' 111 oll, sitln,1J de nU'el u!IlvI'rsl·
Urio .
Arl . :l" o 1'.\:,iIlO 1>IIIIerlor I:\ltis<;ocla vt!l dll 11l'~IUlsll, será n,inlst rad:) em
wlI\'f'nlldadcs e, excepcionalmente, ~m
esIIMI"ltc.menlos laolado~, oNllnlzndo.s
COIJW) Instllllitiõeli de dlrell o ,'úbllcl) ou
prlvDII" .
Art. 3~ As IInlversldades ~ ' ~/nrflo de
olll.onlllnl:l didat.c" ctentlfka, dl~rlpll
nar. admlllblraLh'. e Unanct'lra que
"rã exercida na fonna da lei e dos
leus e~tatIlLos .
I I 'I VF.TApn .
A' \ 'ITADO.
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C'

,fi
t)

VEtADO .
VEtADO .
\'nADO.
ftTADO .

"

VEtADO .
VEtADO .
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11'

•

a. vnAIIO .
b I VETADO .

C I VlTAIIO .
ftTADO .
tI VEtADO .
,. VETADO .
, 3 ft VF.TAIIO .

cf)

a. vnAIIO .
b)

VI:TADO .
VElADO .
dI VETADO .
S -I" VETADO.

CI

.~rl . 4" A!i uni\'l" 'sid:ades t! O i estabrll'Cllllell' o ; de ensino supenol isolado: r0I1~1 i\uir-st-lo. quando ofiCiais em '"larqlli,s dl' re;Ime ~:P!
fiaI .·u e:n fundõ\çõ~s de ;1:rel\ 'l pu ·
bli~ , ~
Q,,~n:lo parllcula :-u, s')b
a
fl)rJJ .a de lund,. · . {;~!; ou 8....... r,açé ;· ~.

Parl\ecr.fu (mico. O I'eMlme eapechal Ilrevlll.o obedecer' ~ l*uUarldaoes Indlcadal nata !.el. IncluSIve
quanlu DO peuoal docente de nl"1
lup:oriOr, au qual 1160 ae apli,'a o disposto no arl, 35 do Dec:re\o-Iel numero 81, d~ 21 dI' dClembm cll IM'.

",,,11"17'('" C"

Art . ~ " A
'unrJ.)·
nnmenlo dlLli unn·e rald.jt·, " 16., d .
clpllnados em "tltutos rt tLlI .... 'n,enIO$ das Ullldadn que a' r.r.nstllu~OI . (lS «JUDia .t~'o 6ub:nfl:d.v.
..
apr"'·D,,'" do Conselhu de i::dIl"al;ilO
fllmpel enle .
pa:a«ra.o únl\'i) . A ap',,; ;IrA:» dOS
fl'1.menlas du unidadft unh'cr...atlriu pau.r. 6 comptttnfll lia Universidade quando ~sl. dl ' pll~tr de
Rqiln:ont:.-Oeral .provado na 'orm"
d~ste artilo .
Arl. fi' A or,anlt.açlo I! c 'uncll)nnalenlo doa .tabeleclmentu; lso:ados de ensino aUI,erlor aer6., dhlclpllnadus em J"elunenlos, cuJa a,lrov,açao
devera ser aubmeUda a., CilDlIelh" de
l:dUCatáo compe~nle.
Art . ,. Aa unlverlldad~s or,anlrnr-se lu diretamente OU mtlilante ..
reunllu de eatabelecln,enlfl!S Ji r(!CC)nherldo~, irndo.
no primeiro caso.
aujeltas 1 autortzaçlo e reronheclmento e, DO ..,undo, apeou • ~
nltec:.mento. .
Art. .. Os eslllb!leelmelltu., lSOladUI "e ensino aupertor deverlo.
pre que poulvel Incorporar-ae a UDIverlidades OU eonrrecar-a;e COm f!!Itabeleclmentoa IIOladoa da mesmn tocalldade OU de localidades próximas,
consLltulndo, neste 1Utlmo caIO, redera~ de escoJ,lS, recldas por uma
admlnlstraçlo superior e com rec~
Dlento unificado
q.e lhes permita
adolar crlt~rlOll comunl de ol'lanlzaçlo ~ funcionamento,
Parácrafo \lI1lco. OI prOl(ramas de
flnanelanl~nlo
do ensino IlIprrior
consldp.rarlo o dllposto nf'~'lc "rtla~ .
Art . .. YftAJlO
Art. 10 . O Ulnlst~rlo da Educ.ç'o
e CUltura, medIante proposta do Con.Iho Pederal de Ectueaçlo. fixar' c.
distritos ,eo-educaclonall pai a IIftIUtinaçlo, em unlversldad~s nll r~
deraçlo de escolu, dos atabrltclmentos 1I01adOl de ensino luperlo:, f'xlstentes lkJ Pall.
Parálrafo único . Para r'eilo d~
disposto n!!te arUgo. ser' livre a assoellcolo d! Instituições ;;(Illais ou

.em-

\
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..rtlcularell de ~1"lno ,upl'rlor lia
InMn,a entidade de nhel unlYllrJlL'rlu
ou f('(teraçlo.
Art. 11 . As unlvcr.ldade, urllonl• ar-If-Io com .., .f1(ulnte. r.aracter"tlcu:
., "nldllde de "lItr'm(,II' .' e DWII"
III'Uaçlo;
b) tluUIUra orllnlca com bur em
ckpartamenloa reumdOli ou nAo em
unldada mais amplM;
c) unidade de funç~. de ensIno
e paqul.a, "ecI.dll a dUllllcR\'lo de
. .101 p.,a nns IdflltlCOS uu equh aleDtes;
"
racionalidade de orG~lz"t"O,
. com plena uUllzaçlo doa rec;unos nUtterIa II e hurnanGS;
e l universalidade de campo. pelO
cultivo dai 'reu fundamentAIs dae
conhecimentos humanae, eatudadae
en, .. ml'lIln01 nu em ra,.Io de ullertore. apllcaç6ea e de uma ou Dlals
'real tfcnleo-prollulona":
" flexlbllkla-de de mll.od,,~ e crltlrlos, com ,istal la diferença. Indl.Iduall dOI alunOll. I. peculiaridades
,.Ionall e la posslbllldade~ «te r.omblna~lo dos conhecimentos I,.ra nn.01 CUl'IOI e procramu de pesquIsa:
"

ftTADO

Art. 12 . VETADO .
I l' VlT'ADO .
I 2' VIT' ADO •
I ,. O departamento ..ri a ' m~nor
lraelo da estrutura unlveralllrla para
todOll OI efeltoe de orpnlacllJ admlnlltraUva, dlditlco-clenUflea e de liAstrlbulelo de pessoal. e eoml)rernderá
disciplinas afinS.
Ar!. 13 . Na admlnlatraçio .Uperlor da unlveraldade, haverA 6rllo.
('entrais de .upervlllo do enalno e da
pe1qlllsa. com atrtbulç6!s d,lIberatl··
"as. dOI quais devem partlclpllr dne~nl" dos v'rlue ..&.Ores oAlllco'S e de
formaçlo proftulonal .
I l' A universidade poder' tambem
crIar 61'1(101 ..torlal., com IlJnc6~
dellbfraU'M e execuU.as, desUnido.'
a co,rdenar unidades ann~ para In··
ttlraclo de .ua. atlvtdadf'J .
I 2- A eoordenaçlo dldllll:a de cada
curso flcari a earlo de um colfl1acS0.
constlluldo d~ repre!·enIMlIU ~as unlClad!, que participem do re.'ôpfcllvo
en~lno.

Art . 14 , Ma rorma do rllpeell'u
c.Latuto ou ",110'11&0, O cut..lado a
q\M. ateJ.
a admlnla&llOIo lU '
perlUr da UDI,traldad. OU .&abeltclm.nto IIolado InclulrA tfftt re .....
Dlembr.., cem dl,elto • .01 e ,~,
rt'preaentantea orll~rll.ll de "1'1dadu, c....orta. ou .r.I'" d.. Un&DI
de modo ,ue bIo aubllata, Dectllirlamente. a prtpODdtrancII d. profeaaOre.. claasltludOl em determInado nl ·

ai."

"rI.

rar"rafo \)nlco . Naa .,rll"l a que
refere "te arU,o, baverA, flbrltatôrlamente, repl'lllntana.es d. comunIdade, Incluindo u clAMej produloru .
Art. 15 . J:m cada unlyer,load' lDb
lorma de .utarqula .peclaL ou estabelecImento _lado clt inllno IUpcrlor manttdo pela Unllo, Da"r' um
Conselho d. CUrador_, ao qual caberá a 'IaCaIJaaçlo econCllnlco-flDan ·
l·elra.
par"rI'o OnlcO. Parlo parte dO
COllaelho de OUradotea, nll PfOllOl'çlo .ele um tf~ cMaU, .Jemr.ntos estranhoa ao corpo docente. ao dl~
te da unlversldad. ou .tabelec:lmento Iaolado, en&re OI :::11 repreaentant.. da Ind.-trla,
eDClo o tapecttvo .t-.tuto OU ,...meato dispor
.I\bre Ipa ..coIba, maDdato e atribUIç6ts na es'er. de lUa CCIDpfttncl•.
Art . I' . A nom_elo de Reitores e
Vlce-ReUo,.. de 1IOlmaldad. a Direlores • Vlee-DIntOrta de anldades
mllveraltlrlll Ou eatabeleclmentae 110lados rar-N-' com obaenilncla dGS
Iflulnta prlnelpl.:
I -- O Reitor e o Vier -Reitor de
unlv!rsldade oficial Ifrio D(ma.dae
pelo reapecUvo Governo f eacothldl)l)
de Ilst.., de Domes 1Dd1cad0l pelo COnrelho UnlveraltUlo ou ooIl1:ado eqUItalrnle.
11 - Quando, na aClmlnl.trac;lo AU perlor unlvenltlrta, bou.er 61110 drIIb~ratlvo para u a tlYldades d.. ensino
e ~qulaa, prlDclpalmente te COIUUtuldo de .lemeu'. _OIhldo.., pelOl
Dtr.artameutoe, • uata • que .. ...,'"
o tem anterior ..,. orpnllada .m
reunllo conjunta d.... . 6rl'" e do
Conaelho Unlver.ltArlo ou COleclad~
equlvelent.e .
III - O Reitor e o Dlre...,r de unl".raldade. unidade uDlversltlrl. GU 'l>tabeleclmento IIOlado. de ~ar'\er particular. lerio tICOlhtdae na forma do~
r'spPt'lIvOll eatatutOl e rlllm' ntos .
fC
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IV - O Diret or de Wlldl\1c unl". rIlItrl . ou tllabe ltclm f!nto AIOlado,
tAlColhldo eonfo rquand o oflcll l,
DI. eslllb elecld o pelo reapeetlYo .1IteDia de ensin o, IAho noa cuoa prevl slos do I l' dia .. arUlo .
I I' OS IUlto rel, Vlce- Rflto rtl, DInlOr~ e Vlce- Dlret ore. da. .naUt ulç6ts de en~lno .u~lor, mantl l1asY
pela União . salvo o dispo sto no I 3
df.sl'· artll:o , &trio Indlc ltt.,s tm IIsI:L~ tifO 6 "'~ m.cntJl p"lrlS re' I",r.lh·'"
toh"'I;od'"" t n"","n'IO/I 1'''1 '' ""':lld"/I I~ da Ht'p.llJllra ,
: ~. ~e ~ a d~ Qua:ro ano~ (I mapd :lIo
.! :~ Rt::o :u, \·Irf'-Rfltor~. Dlret ort.
• \ ' :l'e- Dlr~lcres. ,edad o ~, f~<,rrll'h)
dI' d .'; ~ m.nd .los rorutrull ~ : ~ .

.er.

: 3 : ,nADO .

I 4" Ao ReHor • ao nlrl'l or cnbr r,
z('1:" pt'ln nlanu ltllçl o da C'lrd~na •

discip lina no 1mblLo de .UIS Cllrlbulç6~s . re~pond~ndo por abuso tlU omLS~ão .

Arl , 17 . Nas unlve rslda dts e nos
fSllb< 'lccim enlos Isola dOI: de fn~mo
super ior pode rio .er minis trada s a.
!lrlul llles moda lidnd ts de cur~s :
O) de Iradu lçio, aberl os 1 '"atrl cuia d~ candi datos que haJana eorIcluldo o cicio cO!e&lal ou f!qulvnl!nt\!
e tenha m lIdo c1usl flcadN ' em COI1curso ••stlbula-r ;
b) de póS-l rndua çlo, abert.oa 1 matricul a de candi datos diplo mado s fm
curso de Irádu açlo que preen cham
as condl ç6es preac rlta. em cada caso;
c). de eapec l.Uza çlo e aperf eiçoa mento , abert os • matrt cula de eandldat os diplo mado s eDl curlQ.o; de lraduaçã o ou Que apres tntem Utulo s
equlv alente .,:
d) de exten!';l\o e outrOf'i. abert M a
candi datos que satiSf açam 'lS rt'quISI'lOf'i C!lIl~ldos ,
Art. 18 . All'm dos curlo s corre lr
pnnde Ules a proflSJ6es rellll ad,., fm
Ifl. as unlve rsldnd es e os ... tabell!clarlan lzar
ment os I.olld os pode rio
outro s para atend er AI exllfn clas de
lua prottr amaç lo espec Ulca e fazer
face a peeuh .rldad es do merca do de
trabl lho rf'llo na"
Arl. 19 . YETADO.
Art . 20 . As unh'e nldad es e os U!Ilbelec hnent os IsOlados de 'nliln o IUperlOr atend erlo 1 comu nidad e lob
forma ck curs06 e aervlç~ e ~peciaLS .
M 1111\ idad" s d~ ensin o e "5 rf1.ulla -

dos da Pf'NlIIL~a qUf' Ih.. alo Inerenta .
Art. :11 . O eonCUrlo , ..tlbula r, rer.rldo na ' letr• • do ar&. 11, abran ler. OI oonheclmeotOl comuns AI dl,erua formas de Iduc: aeio do "UD do grau 11m ultrap assar late nlnl de
oomp lealda de para a"UI r a ,onna Cio receb ida peloa candl daloS e .ue
aptld lo Intele ctual para '!!'tudos SIIperlo res .
l'arAl :raf" lIBlco " f , .. II" d .. ,IrU/"
a conl" r da \'Il:tn r :a
dI' Irb an().';
rso "fltlb uJar Sf~:'\
concu
o
Lf'I.
dl'!'ta
Id;'nllrO. em I«U conlf udo. para IOdI'S
C$ rurso ; ou 'rtu dt cOnht rIlU": lf'\$
afins , • unlfir ado. ,m IlIa f'xecucA .I,
na mum a unh·. uldll de ou f'dera r;!!'
d, escol u. ou no mesm o estab tle\"'m.nt o L.olado de 0l'lan l7afio plur'r 'lr rleula r. de arilrd o com o.s .~IntlllOS r
rflltn lrntos ,
Art . 22 . vrUDO .
OI
b'
CI

Art. 23. Os curso s prfl(ls.~il>lllls poderAo, aellun do a .rea Rbranltld~ ,
moda lidade s difere ntes
aprf!llClltar
quan to ao nú~ro e 1 duraç io, a fim
d. corre spond er l~ cOlldlç6es do mercndo dI' &.rablllho .
I I" Serlo orlnn l'lldo s ;:'JrllOS pr!).
flsalollals de curta dur~h, destln .....
dos • propo rcion ar habll llaç6e s Interme dlãrla s de grau .uper lor.
I 2' OI estatu tos e realmento.~ dlsclplln arlo o aProt eltam ento dos atudos dOi clc:lOl bulc:o a e prolia slona ls.
Inchl l1n OI de curta duraç lo, entre
ai e em outro a CUtlO l.
Art. 24. O OOnIflho Pede rll de
Dluc açlo c:onceltuarA M cur.o s de
p61- padu açto P. balxn ri norm a. lenla para lUa orlan lzaçl o, depen dendo lua . .lida de. no terrlt. 6rto naciona l, de OI estud os nfles reallu dos
terem os cúr'0 8 respectivos, crede nciado s por aqufl e órJio .
Par'l rafo l1nlc:o. ftrADO .
Art. 25 . OI Cur'O I de espec lallza çlo. &perf eleoa m!nto , exten alo e ou&.ros 8C!rlo minis trado s de acOrdo com
os plano s &laçados e apro. adOl pelas
unlve nldfld ea e pelos estab elecim entos Isolad os.
Art . 26 . O Conse lho nderR t de
Frlllr nt!lo fixará o currlc uln mIni mo e

Parecer 00028/2019/ADV/PUMS/PGU/AGU (1549434)

-- -- - -

'ETAOO;
.ftAO O;
VETAOO.

-

SEI 23000.009995/2019-98 / pg. 155

~s

~

a dllraçlo mlnlml dos CUUI).~ "u~r'o
rea corr"pondent.~ a pro:lA~6" reluladu em lei e de out.ros nt!cessArlos
ao desenvolvimento nacional.
Art. 2'7. O~ diplomas .xpeJidOA por
unheraldRcH 'ederl' ou "Iadual nu
' condlç&e" do art. 15 da ~I n' 4 .024,
de 20 de dezanbro de 1'01, c?rrnpondentes a cur606 reconh~ldos pl'lo
Conwlho Frd~ral de Educlclo, b~m
COnlO os

dt ("lIrAfl(\

l'r~~I':II'I/ld" I

1'()II ·l(fld .. lçAo ·,.erA ·, '''If"lrlldh.

dI!

ti"

própria universidade. hnpO~Ul:ldo fII·n
t'lplcltlçlo pari o extrclclo prollsIlonll na .rt1l abr:\nrldl peh re~pec
th'o curriculo, COm .ulldRdC' c Rl lodo
o território nlcionll.
I I' O MlnL~tttlo di EduC'lçAo e
Cultura de~IKnlr' as unlvenlclndrs IfderAIa QU!' deverAo procedr.r no reIL"tro de diplomas corre .•pondrnte:;
aos rursos rei erldos neste fartiRo . '!xpedidos por universidades "artlculnrfS
ou por estabelecimentos Iso!Ildos de
en~lno superior, Importnndo o reRlsl ro (In Idi'ntlcos dlreltu~ .
I 2t No!> unlcl .. d!"~ da p',drl açAo f'm
que haja univer~lcI.:j~ e~tndual . nl,~
condlc6es referido, Ml'ôle .rtl'!" os dIplomas corrtSpOndentes 3ns meslnos
rur~os, expedidos por f'stl ; )'leclm~n
t rs I"ollldos t'e flL'ilno sup~rl"r mllntidos pelo E~tndo. lIf .. lo reglstrldos
Ilessa Universidade .
Art. 21 .

l'l

..

Oi

.;;;
(.)

11)

cn
cn

!:c.o
~oo
~

VETADO.

I 19 VETADO .
I ~ Entre os perlodos letivos "'fUlar"s, t'Onforme dlSponh.m o~ esthtutos e reglmtnt.o.s. &!rio ~XCr.utD:!O\
prt'Cramas de ensino e pesQul·,. . "lU!
as.w,urem o funclon.men t • ronttnuo
du Instltulç6es de enalno lupf!rlor,
Art. 2t . 8rrll obrl,ltc\rul . no ("nsino !qJpertor. a freqU'nela dI! prof!!sI6rf'a e .Iunos. bem como a C!x~cuçlo
Inteeral dos procrama.'1 de ensino .
I I' N. forma dos estatutOfl e r~
I lmen tos, 5er' passlvel dt. M!lçãJ dl~
clpllnar o professor Que, ~!m :noUvo
aceito como Justo pelo óreO/) competent.!, delx.r de cumprir prOl!roma "
leU carto ou hor'rlo de trabalho
a
que' e-tejl obrl,tdo. I",porflando :\ rC!Ineldfncl. na, faltas previstas neste
arUlo em motivo ba:;t.nte r. ... D UontraçAo OU di.spen~. caracterlzandoIe o caso como de aband:ln) de car~')
NI

"mprl'r.n .

I ,. A apllcaçlo do dl~~t, no 113
r •• r"o anterior far __ -' ,n"dllnte ,~
preaen~'o da lnsULulçlo 'lU de qUI\Iquer Inter.aldo .
I ,. Se a repre.ent.açlo f6r coullderad. objeto de dtUbf'rlçlo o
profauor ficar' df'Ade laqo .futado
de lUas funç6!.I , na forma li') estltulo
ou rfllmenl.O .
I 4' ConsiderAr-se' rCI"uvado n
aluno que del.ar de tt)mllarec"r • 1./1
",Inlnlf), wrwlAtn fm r.. I "111'-" 1111 'f·
IIlIlIfll'O. da!! atlvldRcJt'.' l,r')I(' ."'''1 dA.'
PAI" ca~1l disciplina .
I 5° O ano If'th'o l)ocIern $.!'I' prClt ·
roaad" por . Dl0tl\'0 de callnlld .. dr pubUra. luerra extf'rna, convulslo Interna e . a crltfrlo dOI órl60! ~'lIpe
t!'ntes da Universidade e eslabf'I~I·
mentOl Iso!ados. por outras C"UlIS
~xcepr.lona", Indrllf'ndf'nll"!1 dll "UII tAde do corpo dlsct'ntt ,
Art. 30. A fornlaç'o de pr"lf"or;o
res par. o ensino de "f«unrto t!fllIII .
de dl~lpllnas leraL~ ou t«nlcas, bem
como o prt'paro de espectalL'I1 as dr'"
L!nRdos eo trabalho de planeJam "n"',
Itll.ervlslO. admlnlslrac'o. Insl,eçl."'I c
orientado no imbU,c) de e~nln~ (! ~I.o;
trlna~ escolares. fnr-ae-'.!t1l
nlv,,1
Auperlor.
t I' A rorm.çlo d os pru(~·· ~Orc.~ c
C'5prclnllslas previstos
nc,l.. a .. tlt~O
reallzar-M-i, nu universidades m~dl
ante a cooperaçlo daa unll1ljdl'~ rf'~
ponúnls pelos atudOl lnelllld~ no'l
currlculOl dos eursos respectivos.
t 2' A lormaçto a que ae r!r~rf' "·to!
arUJo poder' eoncent,.r-ae em um
Só fl!tabel~lmento IIolado uu re"u 11 a r
da eooperae'o de drlOl dl\v~ntto nR
l!Itunda hlpót~se. obedecer l coordpnaçio Que ""Iure a unldRde d::ls
estudos, nA forma regimental.
CArlnn.o

11

Do COrpo l)ocrntt

Art. 31. O regkne do mlqlst~rlo
superior terá r..ulado pela 1ft(lsl.ça\o
própria dos sllLelnas do ensino e P!lo~ estatutos ou rewlmentna das unlvercld.des f dos eslnbelecl:nellt.o~ I~o
l:-tdns .
Art. 32. Entendenl -se corno Iltl"'jdndes dr ma.lsl~rlo luperlor. pD r:\
efeitos drsla leI:
QI
1'1 qU! . J)f'rtlnent ta !lO sl!.trllla
il\r1' .~'nd:Ú"rl de f'" .. \t"t ~ pl''''f ; ui~m !'o ':

o

:2Z
~..J

30..
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fatrçam nu unl.eraldade, C! nos e!i ·
tabeleclmenLOs iIOladOl. enl nl,n l de
Induaçlo. ou mala elevado. .,.ra flm
de transmlul.o e ampllaçAo de •• ber ;
,., U Ineren'" I ~mlr'
,,,, 'a tOIRr , unlvtnllArla ,. 'fr
~ "'r
fe,nOr's .
I I' UnerA apftlu uml rarrl'lra
dueente. obtdecendo ao principio da
Intr~raçlo de enllno t paqUlli'1S .
: 2" SrrÍA'1 c:on.lderldOl . ~m Clr.' 'f
IJltlert·nclal. para o Inlre"(I e a .,ro·
m!)('o nl carreira docmte ao mUisI.! h sup!'rlor . OI tatelos lI:'Iiv !Orei,.rios e o teor cientifico dOI trcabalhos
dos ,'andldlloS .
MI , 33 . OS C&1I01 e funtc)ps d~
nlaçlsf~rlo, Du,smo OI J' criadOl IJu
pro'ldo,'~ terio denlDculadllS de C3tnpos up!'t'lfl('C)s de conhet'lm\!:lt~ .

I''''

I I" ,nADO .
I 2° Noc d.partlll'lent.os, poderfa hanr mais de um prOfessor em (':uta
nht'l de carreira ,
I :t" rica extinta a c'tr;Sr. ou ca
delrl nA orlanlzaçio do cualno lU
p!'rior do Pais,
Art. 34. A. unl.ersldadea deYfflo
prógrf!\Slumentc e na medida de leU
InLeresse e dt 'UU polSlbllldadra. ('$&endH a atUl doem" o Rellme de
Dedlclçln exclualta la aLlvlcladfl de
enalno e pesqula.
Art. U , O "lbne a que It refere
o artll~ anL,rlor
prtorltlrlament, atendido la
dt lDaIor
Importincla plra a formaçlo bUlea
e pronulonal .
Arl. H . Os prGlram.. de aperfeiçoamento de pessoal docente d,verla
Itr eatabel,cldoa peka~ unl.ersldades,
dentro de uma pollUca naclonll •
rellonal deflnldl pelo Conselho Federal de Educaçlo e promovida oLrav~s da CAPES e do Conselho Nacional de Peaqul~u,
Art. 37. Ao pessoal do ma,ls~rlo .
.uperlor, adnalUdo medllnLe conLrato
de trabalho. aplica-se exclust\'am~n·e
a lqlllac;io trabalhista. observadas
as squtnta rqr.. eapeelats :
J - a aqulslc;lo de estabilldad.. f
condicionada · I natureza efeUva da
admlldo, nlo ocornDdo nos casos de
IntPrtn'dade OU .ubatILul~lo. ou qU&"ldo a p!fmaDtncla no emprqo dfp!nder da &alialaçlo de requlsit'ls e!-

.er'
'n..

df' capar Idade apuradoa Iflundo a, normas própria. do ena'no;
11 - • aposentadorl. compull6rla,
por Implemento de Idade, .. tlnlUf a
rl'laçlo de fnlpr',o, Indtl,enctente cl!
Ind.nl,açlu. cabendu • 1... ULUl(lo
complementar
provC'nLo!l da aooleula40rla concedl~ pela lnILllulClo
de Prnld~ncla Soclll, 11 ••Les nAu
forem Intetcra"
pl!('lll~

n.

f

AI'111; " ) 111

Art , 31. O corpo d1sC'tl'te terá n'
prt: .. nll(I.>. com dlrtlto a voz e ,,,to,
nra Órl'oS c:,!t,ildns dls unl\'er~l
dAdts e dos t!rabtlpclmentos 11011\des de ensino suptr;or, bem con·, rm
coml.sõe5 In5Utulda.~ na forma dos
('~IRt uttl! (' rqlm.ntos .
I I' A rf1)re\entlçio estudantil
ttr' por obJeth'o a coopera~lo entre
admlnlstrldnres. prcfess6res t Ilunes,
no trlhalho unho~ult.6.tto .
•
I 2t A escolha dos representantes
c51udanUs ser' frita por melo de
elelç6t s do corpo dlscrnte t .qund"
crlt.lr~ qu, Incluam
o aproveltlmento lSColar dos c&Ddldatos. d,
a«:órdo com OS eslatutOl e re,lmentos,
• 3" A repreaenlllçio eatudanUl nlo
poderá eaceder de um quinto do total dos membr(l5 dos cCllelladoa e comll!6es.
Art. 38. Em cada universidade ou
eatabeleclmenLo IlOlado do eDllno IUperlor poder' ser orlanisado diretório . fOra conIl'f'Iar os nlembros do
respectivo COi pu clIacenLe.
• I' Allm do diretório · de 1mb'l!o
universlLirlo. poderlo formar-se diretórios selorlals. de ac6rdo com la
estrut ura Int.erna de cada universIdAde.
I 2' Os rel imenLos elaborados p:!'los dl"lõrlO!i sprlo 5ubnleUdra •
aprovlçlo da Insllncil\ 'unl ..raILárllL
ou escolar conlpelenl! .
J 3~ O dlreLórlo t'u.l a lçiio nlo e~
Uv"r enl consonflncift com os obJeUvos plrA os quais 101 InsULUldo. ItrA
pll~sh'el das snnr6ps pr .!visl nl nos estatutos ou rt'glmentos .
, 4' Os dlretórlf'S sfl'l obriladol' a
pr,!;tar contas dp sUa I~llo finaDcelra aos órJlcs da atimlnlslra·; lo
Uni\'ffsttir :. OU escclar . na forma
d ~ ~ e~ tn tut c~ • rt'Ri mt'lltos .
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Art , 40 /I, In~tlllIl(Ors do ' emlllo
SlIprrlor :
O) por melo dt 'uu allvldades dt
1'_1.1",10, proporclonarAn no~ corpos
dhcentl'~ "porlllnldlde, d,' /"rUcl"aCl" ~m I'rOlloamU de Rlel,orla 11 ..
cOlllllçat~ de ,'Idl ti" corulOnldl.l. I'
no procr,, >00 gtrll tio c!t" tn"olvl mell l n ;
b) Lo,ti or llrAo ao co'rpo dl6cenle
meiO. paoa • rtallUçlo
prOC,ama. cUllu o"ls, arllellc()j\ , clvlco~ e
de.spnrIlYos :
r. esliD,ularAo L< all\'ldJ\de5 je
tducoclo cl,'orl f de de.sporl.Os , mlnItndo. pMil
cu:nprlmrnlo desla
norml orlrlllll(Áo IIdNJIIRlIe t InsllI lar,;,.., eSl'eCIIU~,
41 estlmularlo 13 Itll'ldades que
.Isrm .. lo rmllÇAo ch lei, consll1erada Indlspell'l\vtl .. crllçAo de um"
cOllscl~nclII de dl rrltos e de,'eres do
cldadlo e d·, r,ofl~,lonll.
ArL 41 As unl"ersldadr~ dnerlo
criar IIS runtOes de monllor p.r.
alunos do cllr~ o de Iraduaçlo qur se
submeterem a provas tsl'eelllru, IIU
quais dl!m ' ./lSlrtm capIcldnctC' de de sempenho tm atlvldld~~ t~enlco-dl
d:\tlcas de oletC'rmlllnda dhclpllna ,
Parirrafo '1IIIro , A~ lunç6e.s de monitor deve0 lo ser rtftlllntratlas e conslderadu titulo para posterior InIrrit!o en, r"O relia de mllllst.rlo -11ptrlor ,

'li"

°

...
o

.

i,;

';;;
(.)

li)
O')
O')

....

-'"

~co

AI I 18 O Const'lho F'tdtrRI d~ El1uraçAo , .ll'ÓS InqUtllLo .dnllnlslraUvo,
~od~ra suslI,ndrr
o lunrlonamlento
dt qualqllrr rslabl'ltclnltnlo IIola lo
111' ellslllu ~lIprrlo r ou a aUlonoml:\
de qUlIlQuer IInh'pr,ldade, por 1II0lhu
dt In'rlnl!~ncla cta lellslaçlo do ~n
SIOO ou de precell,o eslllulúlo ou
~Im.nlal. deftlRnlndo-se Diretor IIU
(trllor lI/O "'IIIpu,e,
Arl , 40 , As unh trsldadl'5 e os e~ ,
1ahel • •' IIIH'III o~ lan~'\dos recollheeldl,s
lirRm hllJ!lIos • Yfrlflcaçio ptrl61lca prlo Conselho de Educaçlo conl"el tllt~, nhsrnlldu o dl~llo.,to ntl ~o ·
lor.u I,"l,'ooor
Arl , 541 011 , I1rr l',Õ('~ adc.l"da~ pe'
I.." III~U lU lçut's de ensino luperlor,
a,,65 e~~otldlll as resptcUns lnaltnc'os, c"lo"t rêcurso. por .~trl:a
R rrlilçõo 111' 1I'lIalldade :
a) parn os Con 'tlho~ Esladullls de
F.ouclçlo, quando I f lratar de eslabeleclml'nlos Irolados manUdos prlo
respectivo Eslado ou de unhersl:t.des Inl:l lIll1as na hlp,itr,e do ar&. 15
da I.tl 11° 4 ,024, de 20 de denmbro
dr 1!IIi!:
li. l'erR
COn~ f'lh~ JI'e:ieral dr
EducII(iio, 1105 demais CUOI .
Art , ~ I O ('n ,,~~lho Fr~r:\1 de
F.ducllrln li'llrl\ sis condiç6ts para
J"tvalltinrão de I1lolnmllS upC'dldos
por tsl A beleclmtn Ios de rnslno sup"rlor eslranllelrOl, trndo enl "Isla o
~ltlstro na rf'partlclo rC)fllpel,nle e
o ellfrcklo proll~510llal no PII5,

'I'-

°

ruiTUlO n

~

rAl'iT UlO "

..,0

lJ'sposlç"es Geroll

i-J
.30..

Art , 42 , Nls universldnde.s e nOl
estabeleclnH ntlls Isolados mantidos
pela UnI lo, os atividades lknlcas p0derio ser Ii endldu medIante a contretaçlo de pessoal nIA forma da 1.. lIlSlação d .• Irabalho, de acardo com
15 normRs " serem e'labcl~cldIS n03
r~lalutos r rerlmentos,
Art , 43 Os vrnelmenlOS dOI ser,'ldO"$ publlcNõ federaL~ de 111",1 unlvrultulo 510 deSYlDculadOl do crlI~rlo de duraçlo dOI cur_.

.. z

Arl , H ', '
00

V'tTADO

' "

!~

/\rI , 14

TlI<,.n~it6es

TransitórIas

ArL r.2 , As Il uais unl\'ersldacMs nanus, man\ld:\~ pela Unilo. denrln
reorl!:\I\l7.ar-sc d~ ac6rdo con,
dl~-

°

poeto no ,.Uco 11 dest. Lei, podell do, It nruuirlo , con "nlen ", Incorpo,.r estlbt leclDlrntoa "
enllnu
, ptSqulaa &alll~m manUdoI prta
On"o, ulltent.es aa DlPSDla local!O&d, ou em loealldades pr611lmu,
ParAlrafo Qn lco, Vtrlflradll. dmtzo
de dOle nle.~es, a partIr da data de
pubUcaçlo de~ ta lAI, & JuIzo do Conlelho Fed~r,,1 de EduC/Lçlo, " Impo~
,lholl(<\lIe dn dlspollto nesle arll'o.
as unh' trlldlldu rIIra'" ~erlo 'nr'lrpClflldL< lo "'dl'rlllo 'l(I~lcl\les lia
In f' ~ In 11 r I' I: I rl\l

Arl. lS
,"11 , 45

VETADO

" •

Art 46 , O Conselho f'cd~ral d~ Edu ruçA O 11l1 .' rprcIO II\ , nR lurlsdlç&o afltnllloslrattv8 . L5 dl~po~ çOes dflta e
dM den,al, I~I& 'que lixem dlrttrllcs
~ lJas~~ ela ~ducaçAo lIacI .. "al. ru.. Ivad. " c" ml'l'll'lll'la dOi ~I.tam ...,
1I0,'\<)UAb .... I~ t015h,", ddlnlda "a Lrl
n' 4 O~4 , ,Ie :W l1t do '7tmbro d~ 1101.
Ar\. 41 A IlItnrlz.llClo ou ° reconheclmenlo ,Ie unlversldlde ou tlLIbl'lerltnrl olo HolllI., de en~lnu superlur ..... 1 lornadu er~lI~o " em qualqurr CtUO , por dtcr ~ I(l do poder El!!c.:avo, após prhlo plrecer la"ori.el
do COII ~"l h:> Ftdenl de !:luclçlo, ubarrvarlo (I dl~po~lo 110 arl , 44 desta

Arl , S3

VnAl'O

Arl

5,4

VrtArn

Ali

55

VMArn

A t t. S6

VMAI'O

Ar!. 57
VfTADO
Art 51, F Ie " "1 ren>gadn~ O' dl 'lI"
~içí, r~ rIR rOlll/iulo ,
I\rl , ~!I , A 11If',elll(' lAl rutrll rOI'
,"iROr na olal :\ dI' SUR Ilubllraç:\o,
8r •• \li:\ , 28 dt- nottm"ro de 19611 :
147' da IlIdf'lltnllt'lIdll e IJO" ,1:\ '
l:o ' l''''hllr~ ,

A , CU'TA E 511
,..1r~O

VA

n"t,a

Lrl.
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l.;~I

H~

r.. 4::0

._- t E 3 DI ,Jt;JfIlO "& 1077

Alh'Tet a LeI r. Q 5 . r.IO. d~ 2b dI' fi ( ."t' JIl ore, &.1' )1)8/), qUr ",fm n?r
çao t 1fl7lctnn~II'l'lto et" f ,..<"i 1l0 ~1tJ'"',· r t IlIa artlcul.a.<'':'o
CUca, t dá (lu/r,,! Jl~vt'l(il':1,Cj..;, . "

n~ .

,rm

Cc
li

or~"f:a

tSCU/.a

ml-

O Presidente da República

Faço .aber qu,! o Congresso Nac!.llUll lp'c .. eta c eu &ancloDe a .Jegulnte Lei:
Art . l' O Art. 18 da Lei n' 6.540, de 28 de novembro d~ D8~ . pa.s.sa .. te;
.. .ei\llnte redaçl,);
OI Ar!
J6. A nOnlfação ele l"'..t'ltlT('. e Vlce-Reltc.res 'e ·. lnJ~rsldades,
e de D
1 r.~ e Vice-Dh e lOI Ui de l"IUt.ades unh'ersILárll! e ·.le e.sLabelet<lm~n:.o :
.Idos ete en.:ln.> loupenor, 01 '!decrrá ~ ,ci~1nt !: .
I -- ~. Heitor e o Vice-Reitor c:! 1!nlvers1dad" ,t.eial se 10 norM!.. c1aa
ptlo Chere do POder E;.cculho, u.;oU.ldoe em l~t... pl'()'\1 1da6 J)Q: um
CC/t·!I/.' F )('!J. ·,r:.1 cspeciul. ("oll,WlIldo da rrJnll\o d ,) COJ1)dllo Unln'rs:'1 ':w I' .:I :'.~ t rl'ã ,'s col,. gindo.; 1l~I.JUfilOS d.: c,\Sino I: P::;QUI5:\ r dI' adm1lH;" . r:l~·:1 '. (lU (ljl!i\'nlrnle;
n -- n~ J :n ;'( ntes de ullÍ\c::-iillõdes ou l~tal)l"Ilc ; mrll!o:; isolaàOS partlc ·" Ir·!, .',r.I;i ·~ (·~ ("lj lÍd,,~ nn f:· :-III~ do<, r~ 5 pe , :~iv05 f'.-;Latut :-c: . e r"l.!in&ent.c~;
111 -- o I>irot .. r r. (' "ir.e'-DllltOI" õr (st!lbelcc.iment.Ct 1se:·lado dI' ensIno
;' \':)<"I()! nlnn ' iciu pl'la 'liJ'"liilO f! ~;f.nd\) cVII_; tiluiil') el.1 a.utarquia 5crão D,lJr.l".!(lr,.; Pt,u ?l('clf..ll!nlE! :ia h,(·plÁu,lca. e n:l cas,. de Dirt'l.or l' Vice-Dirt-tL·r
ol~ unidade U:li\·(,l:.ilaria, }Jt:lO M.lUslro da Eoiuc:lC;ãu f; CUltura, escOlh!à03
em lista jl~CpaIa':.a p.' lo 1cspecti\'o cole~iatio D1áximo;
IV -- nOl-- "rmais ea !os, o Dlrf't"r licrá
cldo ;:>do resjlccL .. o sl!:tcwa dr. ensino .

escolhido ooIÚorme

ellta~ie

f l' R~S!·alvw.lo o caso do lnclEo II de1;\,e .. rtlgo, ali llstu .. qUE' IIC
l'dere e~\,e l1 ;'~l;IO .serão ~xtuplalô,
. t ~ No (aso de' lnslltlliçi>c.c; de "!nslno ficlperlor m:mtlrlas pela Un1:!.O,
:;('11" d~ 4 (qlla.trc"
cn:Js o IUlIJldalo dos diIl6entE~ I\. qUI! se re!e.e ("Sl~
:lrt igo, \'edad:, li l'l:cOndUç;iO no me.<;Jno cargo. ('oslll"\':ldo r.cs · dem:Lis cas~
,. que d~pulierern os H sprcti\'o..: ~statllt.06 011 regimentos. aprovados na
;,ollna d.l iegi!lac~o vicente.
t 39 No case:. de lnstitulçó!'s ledern:s. a organln\ção das listas J,:UI\
c!',(;olhn 1JS Y;ce-H.flto:'(·S, l)ir(;lOreS e Vice-Diretores de unidades \1n.iv~r
..J t.á.ri:l~. quando ~;.e tratar dc universidade:;, e dos Vlcr-Diretores na hipj~csc d! est;, b;:I '!c:mcll~os is(,lados. será le:t:. até 4 (quatro) mes;5 depoi.;
da 'po.c;.:;c do~ respectiv.>s ~eaOl'eli ou D,ret'Jres, conforme o CI\'OO.

f. 4~ Al~Jn.. d(. Vlce.-Rel~cr. t:, 1n=:titUiÇO(.'f. de cl'Sino luperi.)r mant!d"S pela Umao pocle;ao diSl"r de Pro-Roe' tores. SllLJ-Re~torcs. Decanos
'011 8utorldadl's equivalentes, (Ír;::;gnac!os prlc· Relt.cr. até (.I máxImo doi! 6
(selsJ engl-:>b;odó\men:p.. r t:'u lorrull dÍf. pu~rcm os respectivos Estatut.o.s .
.f. 5? Ao ;~('il~.r e . dO Diretor caberá alar pela mar,ütcoção da ordem
e ,t'I~c:plma no :Ilntnto de Utas atribu1r:oo, r~pondl!ndo
abuso ou
omls::;ã" ..
Art. 2" 1'>2:l I'f"sp ·~ it. aclns os maneia t~s dos dlrigcntes da.c; l1lStltulçõrs de 1'1lS!no
t ,Ipe"i"r 1D:lI1t.1rtas p:l;} 'Tnião, :.onwaào:. pelo Pre:;ideJ"l.t~ dr.. Rep;iblica e f':J"l
{xe: lido 11:\ cia "a de,ta Lei.

por

, 10 No ca:() d" ' ·.lrl.:: cia do c:arg(, d~' Vire-Relto:-. antes da metllllp do mandato
d~ Reit,'r. a li!.t;\ :I q llf re leIere o ~ 3~ <10 ar.. 113 da lI!l n 9 5.540. de :lr de

ne" 'c:n ', ,-o d'! 1~;}t>. Cl m ,\ rcd ~,r:\O riH ll
.O!';;~lIi;O:::Cla c o mln:- a to do \' i.:(;-R(i!.Jr
1.1'01 m(s~> Ilpás o tnmill') dI) lD:tnctlllo
f

~o "!"() rp.~ ' ,

d:-

'I

pelO art. )0 c(.;:a L . i. :;~rá lm~dió\t;\: ..· :l:e
que \'i~r a roer nor:1I'::.dO expIrará 4 (quado R~itC'r.

v;:r:lIlcia dar-,,!: n:t s.:!:rumla ne t ade do mandaI/.) do Rclt.(':.
trMpo' " att. a DOnl(:açã.o do novo .

e.~ t~ d~~l;:-..larà Vlce-Reit.~r J:ro

t 3" I) f):':lccdimf.llt'> pr~vjsto n 'J~ p14rl~raff).c; ant'!riOrE'3 será oh!er\"ado ~m
r(\a~~fl r.~,; Dlr;!tor('!: (' Vire-DiretQlcs de unidades univer~itárias c Vlee-Diretores
(]<o e , 'a " ~ ' {"cim'ntc!; \':01,.1':5, ':lI bfndo tO Heitor. no ca1\O d05 Dirct:JTes e Vlce'O i l" tO ' l S lir l:n : d:Id ~ ; ulliv~T.·.It :;' rias. (' nu DIretor, no C1S::> CiO Vlo~-Dlretor de est.ab~l'!ci:n( · n~os isolados. a clpsi.;nll<;lío 11re t·!m.7,0~e até a ncxr.caç!o do novo.
1\.:" . :l? E"t ·\ L<?i
'l\lCl1taj~ peio f'o:l~r

rntrnrá em vigor ne. data de sua pYblicaçà.o e será regulaEx·!(;ut!vo dentre> dI: 1;0 (noventa) dias .
Art . J~ R.f!v~g.\m -:;t! ..\i dispO!lçõc~ em contr6.rlo,
Brasilia , :l de jl1nho de 1977; l!iCI' cin lndepcnd,~ncll\ e 89~ da Rrpúbllch.
EUIf s'r::

o r:: ;[1.

1\ c~ lIra""
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LEI

N~'

7.177. DE 19 DE DEZEMHHO DE 19R:J

..Di sp~ sobr~ • ..co'". d~ d iri~nt~' de

fund.,,,.. de ensino ,uperior.

~

d. outr..

provid~nC'iu .

o

11)
Q)
Q)

!::co
~co

"I:t

.. z

..,0

~ ...J

.3 e..

PRESIDENTE DA REPU BLICA . faço sabl'r que o Congresso
N acionol decreta e eu sanciono a seguinte lei :
Art . 1 ~ Fica revigorado, para a escolha e nomeaçAo dos dirigentes de fundações de ensino superior. instituídas ou mant idas pela
UniAo, o disposto no artigo 16 da Lei n ~' 5.540. de 28 de novembro de
1968, alt.erado pelo artigo I!' da Lei n~' 6.420. de 3 de junho de 1977 .

•

Art. 2:' Os dirigentes de fundações de ensino superior nomeados
pelo Presidente da República na forma da Lei n!' 6.733. de 4 d e de7.embro d. 1979, deverlo,. no 'prazo mínimo de 6 Iseisl e máximo de 8 (oitol
me ...; .a partir do inicio d. vigência da presente Le i, promover a ind icaça0 'd a U.tá·":dupla a que ·.e refere o dispositivo legal ora revigora do.
Par6grafo único. Os atuais dirigentes de fund ações podérAo figu rar na lista sêxtupla a Que se refere este artigo Ivetadol sem que isso
implique em reconduçlo.
Art. 3!' Esta lei entrará em vigor na data de s ua publicaçAo .
Art. 4:' Revogam -se as disposições em contrário .
Br~sília , :i9 de dezembro de 1983: 162:' da Independênc i e 95!' da
República .
JOÃO FIGUE IREDO
Esther de Figueiredo Ferraz

MENSAGEM N.2 488 DE 03 DE MAIO DE 1995
DO PODER EXECUTIVO
Senhores Membros do Congresso Nacional.
Nos termos do artigo 61 da Constituição Federal. submeto à elevada deliberação de
Vossas Excelências. acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado da
Educação e do Desporto. o texto do projeto de lei que "Altera dispositivos da Lei n° 5.540, de 28
de novembro de 1968, da Lei n° 6.420. de 3 de junho de 1977 e da Lei n° 7.177, de 19 de
dezembro de 1983, que regulamentam o processo de escolha dos dirigentes universitários".

Brasília.
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EXPOSiÇÃO DE MQTIVOS N2 139, DE 11 DE
ABRIL DE 1995 DO SENHOR MINISTRO DE
ESTADO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO.

Excelentíssimo Senhor Presidente da República .
•

t

de extraordinária urgência a necessidade de disciplinar o processo de escolha dos
dirigentes das instituições federais de ensino superior.

o

mecanismo vigente, detenninado pela Lei, prevê que a escolha e indicação dos
reitores de universidades e de diretores de estabelecimentos isoladas sejam feitos pelo Presidente da
República, a partir de lista sêxtupla apresentada pelo colegiado máximo da instituição.
Este mecanismo não vem sendo respeitado pelas instituições federais de ensino
superior. Criaram-'se sistemas paralelos de eleição direta, na qual docentes, estudantes e funcionários
votam em chapas fech~das de seis nomes, que são impostas aos colegiados. Estabeleceram-se
também, sistemas de pressão ' no sentido de comprometer os componentes da lista, com exceção do
considerado cabeça de chapa, a não aceitarem a indicação, caso sejam escolhidos pelo Presidente da
República.
Está o Governo hoje ante a dificil situação de, ou aceitar listas que claramente
desrespeitam o espírito da legislação vigente, abrindo mão de sua prerrogatíva de participar do
processo de escolha. ou de entrar em conflito permanente com as instituições de ensino.
Entende o Poder Executivo que a transformação do antigo mecanismo de escolha
mediante listas tríplices em listas sêxtuplas. efetuado casuísticamente pelo regime militar,
deslegitimou o procedimento estabelecido em lei e deu sustentação ao movimento de eleições
diretas. Além do mais, pelo fato dos presidentes militares não terem sido eleitos pela sociP-dade
criou-se um sentimento generalizado, na comunidade universitária, de que esses presidentes não
possuam a nécessária legitin:lidade para representar a sociedade no processo de escolha dos
dirigentes das instituições federais de ensino superior. A oposição à lei aparecia assim como luta
democrática.
Deve-se considerar, entretanto, que a redemocratização do país alterou radicalmente
este quadro. A democracia não se sustenta sem o respeito à lei. Por outro lado, presidentes eleitos
representanl legitimamente a sociedade maior, cujos interesses estão acima dos da comunidade
universitária.
Deve-se considerar também que o processo de eleição direta tem dado margem a
muitos excessos. Custosas campanhas eleitorais tem sido feitas sem que haja qualquer controle
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público da origem dos recursos e da forma de sua utilização , Além do mais, a eleição introduziu
critérios políticos que ignoram a necessidade de se exigír' dos dirigentes de instituições voltadas para
a pesquisa e a formação de pessoal altamente qualificado, uma alta qualificação acadêmica e o
donúnio,da própria prática da pesquisa.
O que propomos e o revlgoramento de um sistema que restaura as listas triplices,
valoriza a participação dos docentes e a função de representação dos colegiados, contribuindo para a
manutenção de mecanismos democráticos de escolha de dirigentes. Ao m~smo tempo afinnamos
que, sendo as universidades autônomas mas não soberanas, há que se assegurar a participação, no
vroces"o de escolha. de um representante da sociedade que. neste caso e o Presidente por ela eleito.

•
•

Respeitosamente,
/

~ , ,:-

'

I

/

\
'P\....~.'-""~ - - p A:YLO RENA TO SOUZA
MinisTro de Estàõo da Educaçao
Aviso n°

866

é do Desporto

- SUPARlC, Civil.

Brasília,

3

de

ma i o

de 1995.

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do Excelentíssimo ' Senhor Presidente da
República, acompanhada de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado da Educação e
do Desporto, relativa a projeto de lei que" Altera dispositivos da Lei n° 5.540, de 28 de novembro
de 1968, da Lei n° 6.420, de 3 de junho de 1977 e da Lei n° 7.177, de 19 de dezembro de 1983,
que regulamentam o processo de escolha dos dirigentes universitários."
Atenciosamente,

'-

,

'--

.. '--

.-

CLOVIS DE BARROS CARVALHO
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil
da Presidancia da República
A Sua Excelancia o Senhor
Deputado WILSON CAMPOS
Prime~o Secretário da Câmara dos Deputados

BRASILIA-DF.
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Modifique-se a expressão: "vedada a recondução", do artigo 16, inciso VII.
Parágrafo único. do Projeto de Lei n 426/95. ficando o seguinte ,: "podendo ser reconduzido

apenas uma vez para o mesmo cargo",
Justificação
A prática de recondução de dirigentes universitários existe em todas as universidades
do mundo. e. no Brasil. tinha amparo legal até 1968. quando foi estabelecida esta vedação,
Em desaparecendo essa proibição. a própria comunidade acadêmica, por um lado. no
momento da esc.olha dos nomes. emitirá juízo de valor sobre o trabalho do então desempenhado e a
conveniência ou não. de manter o dirigente à frente da instituição e a continuidade do seu programa de
ação. O Presidente da República por sua vez. será o juiz da conveniência dessa manutenção. escolhendo
esse nome ou qualquer outro da lista tríplice.
Ademais, a presente emenda corrigiria uma distorção .presente em nossa vida
político-institucional em que há uma descontinuidade das políticas e ações govemámentais à frente das
instituições públicas, Entendemos. também. que o amadurecimento do processo democrático passa pelo
instituto da reeleição, entendido este como um fator importante da constituição de corpos
administrativos estáveis. À comwúdade acadêmico-universitária deve ser dada a opção de decidir pela
continuidade de uma administração bem sucedida.

Brasília. Sala das Sessões. em 08 de junho de 1995.
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PROJETO DE LEI NQ 426 de 1995
(do Poder Executivo)
Altera dispositivos da Lei n Q 6240,
de 03 de junho do 1977 e da Lei n Q ••
7.177 de 19 de dezembro de 1983, que
regulamentam o processo de escolha dos
dirigentes univer3~tários.

EMENDA SUPRESSIVA
Suprima-se do Art . 16, integralmente
o Inciso VI.

JUSTI FICAÇ"O
A supresslo do Inciso VI I uma decorrAncia lógica da supresslo de trecho do Inciso I, obj to da emenda
anterior, o Inciso VI faz referAncia ao disposto no t xto suprimido
do Inciso I.

Sala da Comissão, em

I

l.t

de ~ ~ de 1995.

L
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PROJETO DE LEI Ng 426 de 1995.
(do Podar Executivo)
Altere dispositivos da Lei Ng 6240, de
03 de junho de 1977 e da Lei nº 7.177,
de 19 de dezembro do 1BB3, QUO regulamentam o processo de escolha dos dirigentes universitários.
EI"IENDA SUPRESSIVA
- Suprima-se do Art. 16, Inciso I
a
expressão: " ••• dos dois'níveis rn~is e
levados da carreira ou Que possuam tí=
tulo de doutor, ••• "
JUST!FICAÇftO

•

Supr!nc-sc o t:ocho do Art 16, :, ~c!m~, por :~mit~r
e~
demAsia n e~co!ha d8 d:rigentos univcrsit5rioo. E pos~!vril a e x ist~n
~ia de pa~soz~ en condiçacs de ocupor ao po~iç5c5 previ~ta~ n0 ~roje
~o de Lei, ocn quo p003UDn o t~tu!o de doutnr, ou ~c
encontre
nos
,
,
,
J
c1
'
,
, ,.... ,
~J01S
n~V8,3
n~ ;. 3
e~OV3(OO
o c~rre~r~ un~vnr~_t~r~~.
~,

J:2

Sola da COr.l5.coão, em

I
/

-I
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PROJETO DE L EI N° 426/95
EMENDA SUBSTITUTIVA
Substitua-se o art. l° do PL 426/9S por:
Art. 10 - O art. 16 da Lei nO S.S40, de 28 de novembro de 1968, com as alter8Q&:s introduzidas pela
Lei nO 6.240, de 3 de junho de 1977 e pela Lei nO 7.177, de 19 de dezembro de 1983, passa a vigorar com a seguinte
redaçlo:

Art. 16 - A nomeação de dirigentes de instituiç(ies de ensino superior obedecerá o seguinte:
I - o dirigente máximo das instituiç(ies de ensino superior e, se for O caso, o seu vice, seria escolhidos
entre seus docentes na Conna definida em seus estatutos, assegurada, no caso das instituiç(ies públicas, a participaçlo
de profeSsores,
servidores e alunos no processo de escolha, cabendo a nomeaçlo, ao chefe do Poder Executivo
.
.
compdeDte.

n - os

dirigentes de unidades das universidades serlo escolhidos de acordo com os respectivos

estatutos e regimentos.

•
JUSTIFICA

nvA

O PL N" 426/9S plopOe mndificaç&'S em dispositivos da Lei nO S.S40/68, da Lei nO 6.240n7 e da .
Lei n,D 7.177/83 que regulamentam o processo de escolha de dirigentes das Universidades Federais.
Até 1977, a escolha de dirigentes das IFES se fazia ~ de lista triplice elaborada pelos
respo::tivos colegiados e submetida ao Presidente da República. Para evitar a chance de ficar sem escolha o governo
militar impôs a lista sêxtupla, garantindo assim encontrar sempre um oome de sua confiança

Se com a lista trfplice já havia UIJl enorme espaço para a escolha fisio ógica, com a lista sextupla este
espaço tomou-se infinito. Com a reorganizaçftO da sociedade civil, a comunidade da Universidade orpniza-5e na
defesa da autonomia universitária, fundamental para o efetivo exercicio da produçlo e transmiss'o do conbecirnento
Assim, encontra mecanismos democráticos que permitem elaborar a lista sbtupla conforme determina a lei . É
evidente que com este processo o executivo ficou sem alternativas para a poUtica fisiológica que sempre norteou este
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tipo de escolha. Desta forma,

executiw a aprCI'

usem conflitos

,,'ar o PL n0426195.

~ .O

c:xccutivo e a Universidade. Este

~

o motivo real que leva o

É óbvia a necessidade de modificar uma lei da ditadura militar, notadamente após a promulgaçlo da
Constituiçlo de 1988 que tanto caminhou DO ~ íe iêrcie à cxlucaç'''. Esta modificaçlo Ci&XIIIba-se c:ontempWda na
piClflOSll de Lei de DireUizes e Bases da EducaçIo, já aprovada pela CAmara dos Deputados. assim como pela
Comisslo de EducaçIo do Scrwlo Federal. (Parecer nO 250/94 de autoria do Senador Cid Saboia de Carvalho) .
•

.

,

, \1aM111M

•

I

L-!]. _.

J.4j06jÇJ,')
lllA

...

COIISSIIII COMISSAO OI TRA8ALHO

IDEMADO

PAULO ROCHA

~J

[1

USll1VlIV6

.InCa""

.,

,
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CUSSlFlr.tCIO

[ J UIDSIIM
[ 1 MUrJIITJVl

.'

[laDinO
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•

.,

DE ADMINISTRACAO E SERVICO POBLICO
,AlTlDO

..

,alIA

lmOlJlSIDJiXjO

•

A lei de Diretrizes e Bases da Educ:açlo, tio urgente e necessária para o pais. tramita há seis longos
anos pelo CongJcsso. O Ministério da Educ:açlo, que a~ agora do apresentou nenhuma proposta consistente para a
educ:açIo, vem sistematicamente insistindo em propostas que tratam de assuntos contemplados pelo projeto de lDB,
que tanto se esforçam em obstruir. Desta forma. o próprio Ministério da Educaçlo toma ridfcula sua afirmaçlo na
exposiçló de motiws do PL nO 426/9S, quando diz: "Ê de extraordinária urgencia a ~sidade de disciplinar o
processo de escolha dos dirigentes das instituiçOes federais de ensino superior".

As Universidades FCldcrais tem inúmeros problemas. Um deles ~, sem dúvida, a escolha dos reitores
peloexccutivo, o que toma a Universidade vulner.ivel is inOu!ncias de caráter poUtico partidério e de cunho
fisiol6gico, agnrvaDdo ainda mais suas dificuldades, porque leva para o interior destas instituiçOes a mesma prática

fisiológica. .
Obviamente, há que se mudar o processo como se dá a escolha dos dirigentes das IFES DO sentido do
aprofundamento do prooesso clemoc::rático, tendo em vista o conteúdo acadêmico ao qual necessariamente estará
subordinado. NIo será n1JDC8 a escolha burocrática do dirigente universitário que garantirá a qualidade acacllmica.
Somente o amadurecimento cientifico e poUtico da Universidade levará ao processo mais adequado de escolha.
A Constituiçlo, em seu artigo 207, asscgura a autonomia didático -ácotf1lca, aministtativa e de
gestIo finana:ira e patrimonial is Universidades. Assim, está assegurada constitucionalmente a possibilidade de a
Universidade determinar, ela DlCSma, a forma como fará a escolha de seu reitor. Tanto assim ~, que a Constituiçlo do
Estadn de 810 Paulo afirma que a escolha dos reitores das Universidades Estaduais Paulistas se fará na forma que
dispuserem seus estatutos.
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Ora,

se a autonomia, guantida CODStitucioU'mente, permite que a UDiversidade decida oomo falá o

pioa:slO de escolha de seus dirigentes, qual a necessidade de uma lei definindo esta escolha pelo exec:utiw? A resposta
c:::crtamente DIo passa pelo iDteiesse acadêmioo, ela é de c:aráttr exclusivamen~ poUuoo, como se pode pefceber pela
'çII de' motíWs
. do executIVO.
.
expoa.o

,,
No que se u::f'cae • escolha de dirigentes de unidades universitúias,
aPkiiO acitOridrio que alUIU do executivo.

PL 426195 iCYda todo

O

O

•

O cqIo m'xjmo de ddihaaçlo de uma ~, O Conselho UnMnidrio, terá ieiüpic que . .
COIIItituido. além de 0Ub06 membros, peloI diaetores de Imi.dMcs 1IDiYersitárias. Aaim, Ie O reitor escolhe O diaetor,
DO:I.'cubos piClpClGOS por ate PL, ele ataá compondo este colegiado, moJdaMo-o ..... ;...... e semelhança,
;"q!Oflindo que ele se ooDStitua delM:látic:Imente. e • derlÍociü é absolutamente fundame"'.' DO pi\lCa1O de
COáIIruçIo do coaMcimento, portanto, Da vida da ~.
.

'

•

Assim, propomos emeMa substitutiva com • fonnnlaçlo contida DO projeto de LOB, ji aprovado Da
CtID8,.. cios Deputados e Da Comin'o de EducIçIo do Senado, formn1 aç1o esta, que c:omempla DO esplrito e Da letra.
o conteúdo do art. 206 da Constituiçlo Federal em seu iDciso VI:
..

-...., den«IMica do' eJisiDO p6blioo, Da forma da lei-

I
,MUlllTM

•

_ : /

~-Z7

\..t·
-1 >

MSIM"'A

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 426/95

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, o Sr. Presidente determinou a abertura - e divulgação na Ordem do Dia
das Comissões - de prazo para apresentação de emendas, a partir de 8/06/95, por
cinco sessões. Esgotado o prazo, foram recebidas 4 (quatro) mendas ao projeto.
Sala da Comissão, em 19 de junho de 1995.
o

N

:

~~

'i;;
O

T

eda de Almeida
Secretária

Centro Gráfico do Senado Federal -
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Projeto de Lei

0 .,0

, de 1995

Altera dispositivos da Lei n° 5.540. de 28 de
novembro de 1969; da Lei n° 6.420, de 3 de
junho de 1977 e da Lei n° 7.177, de 19 de
dezembro de 1983, que regulamentam o
processo
de
escolha
dos
dirigentes
universitários.
autor: PODER EXECUTIVO
Relator: Dep. João Mellão Neto

t - RELATÓRIO

o

•

v '

Exmo. Sr. Presidente da República. por indicação do Sr.
Ministro de Estado da Educação e do Desporto. encaminhou à esta Casa
Legislativa projeto de Lei que. altera dispositivos legais anteriores no
que tange ao processo de escolha dos dirigentes universitários: As
modificações propostas são. em suma. as seguintes:
I - Os reitores e vice-reitores das Universidades Federais serão
nomeados pelo Presidente da República a partir de listas organizadas pelo
Colegiado Máximo da Instituição, ou outro colegiado que o englobe.
instituído especificamente para esse fim obedecendo os seguintes prerequisitos e critérios:
a) As listas serão tríplices e não mais sêxtuplas, como prevêem as
legislações anteriores supra citadas.

GER 3.17.23.004-2 - (MAII92)

Parecer 00028/2019/ADV/PUMS/PGU/AGU (1549434)

SEI 23000.009995/2019-98 / pg. 169

CÃMARA

DOS

DEPUTADOS

b) Os indicados para a lista tríplice, pela Instituição, deverão ser

escolhidos entre professores dos dois níveis mais elevados da carreira ou
que possuam , ao menos, título de doutor.
c) Os indicados para a lista tríplice serão escolhidos. em votação
uninominal, pelos membros dos colegiados supracitados.
Os Colegiados serão constituídos de representantes dos
d)
diversos segmentos da comunidade universitária e da sociedade,
observando-se porém a proporção mínima de 700/0 de membros do corpo
docente no total de sua composição.

~.('-..

e) No caso de consulta prévia à comunidade universitária. nos
termos estabelecidos pelo colegiado máximo da instituição, prevalecerão
como critérios:
10 - A votação será exclusivamente uninominal, sendo vedada a
escolha múltipla.
20 - Na ponderação dos votos será respeitado o peso de 70% para a
manifestação do pessoal docente. distribuídos os 300/0 restantes entre as
demais categorias.

Parecer do Relator

o projeto

de Lei nO 426, encaminhado pelo Poder Executivo, conta, já de
início, com dois extremamente abalizados apoios: O do Professor Doutor Fernando
Henrique Cardoso, da Universidade de São Paulo, cujo mérito acadêmico é
conhecido e reverenciado em toda a comunidade universitária internacional e o do
Professor Doutor Paulo Renato de Souza, o qual, entre inúmeros outros títulos traz
em sua biografia o de ter sido reitor da UNICAMP - Universidade de Campinas.
Hoje, respectivamente Presidente da República e Ministro de Estado da Educação,
lastreiam-se em sua larga e inconteste experiência universitária para propor o

GER 3.17.23.00.-2 - (MAII92)

Parecer 00028/2019/ADV/PUMS/PGU/AGU (1549434)

SEI 23000.009995/2019-98 / pg. 170

CÂMARA

•

DOS

DEPUTADOS

presente projeto de Lei, o qual. no meu entendimento, merece a reflexão e aprovação
de meus pares .
Antes que alguns entre nós. apressadamente, entendam tal projeto como um
eventual retrocesso democrático, cabe-nos relatar um pouco da história recente e das
circunstâncias vivenciadas pelas nossas Universidades Federais.
No Brasil, a partir da redemocratização, na década de 80. viveu-se um surto
de libertarismo e igualitarismo que, embora saudável, em muitos casos pouco tinha a
ver com a real democracia e seus postulados. Vejamos o que ocorreu com as
Universidades Públicas
Se. de um lado. os governos pós- 64, trataram de cercear a autonomia
universitária, transformando as listas tríplices. anteriormente em vigor, em listas
sêxtuplas, sem necessidade de seus membros possuírem uma graduação mínima - e
esse dispositivo acabou por tomar a Instituição Universitária vulnerável à pressões
políticas de toda espécie - de outro lado, em legítima reação a tal intervenção
entenderam as universidades de usar artificios, para, sem confrontar a lei vigente garantir um mínimo de representatividade aos membros da.listas sêxtupl«;
Estabeleceu-se, informalmente, a eleição direta do reitor e vice reitor, com
participação paritária dentre os eleitores de 1/3 de professores, 1/3 de alunos e 1/3 de
funcionários da Instituição. Apenas o vencedor tinha seu nome indicado na lista
encaminhada à presidência da República, sendo que os outros 5 constavam apenas
formalmente, pois haviam firmado o compromisso de, caso escolhidos, não aceitarem
o cargo. A comunidade acadêmica, por não considerar legítimos os presidentes da
República eleitos indiretamente, criou uma engenhosa fórmula de escolher, pelo
\ sufrágio, os seus dirigentes e forçar o Presidente da República a escolhe-lo, uma vez
f que os demais membros da lista declinariam forçosamente do cargo.
A situação, nos dias de hoje, é outra, o que nos leva a elaborar uma legislação
:;em aniticios. transparente e adequada á eficiência acadêmica e aos postulados
verdadeiramente democráticos.
Cabe, em primeiro lugar, refletir, à luz da experiência internacional, sobre o
verdadeiro papel da Universidade. A quem, legitimamente ela penence senão à
comunidade que a sustenta através dos tributos e dela espera excelência na pesquisa e
no ensino? Ela não é propriedade dos professores e servidores que lá trabalham.
Estes são apenas funcionários da instituição. Também não pertence a Universidade
aos seus alunos que, além de transitórios, não arcam com o ônus de seu
funcionamento e sim gozam de seus beneficios. A Universidade pertence
exclusivamente à sociedade e, assim sendo, o processo de escolha de seus dirigentes
deve forçosamente incluir todos os cidadãos - o que é utópico - ou então tal poder

--

GEA 3. 17. 23 .004-2 - (MAIJ92)
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,. . . . . .-delega-se ao único representante legitimamente eleito por todos, qual seja, o
da República.
1 presidente
Mas o presidente não vive o dia a dia da instituição e pode ser induzido a
nomear reitores e vice- reitores, incapacitados para o cargo. É para isso que instituiuse, internacionalmente, a lista tríplice. O poder de escolha do presidente fica restrito
aos 3 nomes reconhecidos pelo colegiado máximo da instituição como plenamente
capazes de exercer a sua direção .
Além disso, a nova legislação proposta pelo Poder Executivo. prevê, como
pré-requisito o doutoramento como titulação mínima para o exercício da reitoria,
prestigiando assim, aqueles que a própria instituição, através de seus ngorosos
concursos, credenciou e graduou.
A cota mínima de 70% dos membros do colegiado reservado ao corpo
docente, explica-se plenamente devido às funções primordiais das Universidades,
quais sejam promover o ensino e a pesquisa. Embora devam ser ouvidos, não são os
alunos e muito menos os funcionários os atores adequados para decidir sobre estes
objetivos. Essa tarefa cabe, principalmente, àqueles que neles trabalham e deles
entendem : os membros do corpo docente .
Assim sendo. na condição de relator do presente projeto de Lei sugiro aos
meus pares a sua aprovação, acolhendo a emenda do Sr. Deputado Mendonça Filho, o
qual prevê a possibilidade de recondução dos reitores para um segundo mandato,
mas, para evitar mal-entendidos e polêmicas, acrescentando que tal dispositivo não se
aplica aos atuais reitores . A redação do parágrafo único do Artigo I, passa assim a ter
a seguinte redação :
I

I

I

Parágrafo Unico : modifique-se a expressão : .. . vedada a recondução ao mesmo
cargo·' .... pela expressão .,. "sendo permitida uma única recondução ao mesmo cargo
- vedada aos atuais ocupantes -" .. .
Quanto as demais emendas, por não coadunarem com o espírito do projeto de Lei,
como relator, sugiro a sua rejeição .

Sala das Sessões, em 23 de agosto de 1995

R/J~r~)l{\'

Deputa~ J~âo Mellâo Neto

v

GER 3.17.23.004-2 - (MAII92)
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SUBEMENDA À EMENDA N° 1 APRESENTADA NA COMISSÃO
DE TRABALHO, DE ADMINISTRACÃO E SERVICO PÚBLICO

•

Dê-se a seguinte redação ao parágrafo único do artigo 1°:
Parágrafo único - modifique-se a expressão "... vedada a recondução ao
mesmo cargo", pela expressão "sendo permitida uma única
recondução ao mesmo cargo, vedada aos atuais ocupantes" .

Sala das Sessões, em 23 de agosto de 1995 .

JOÃ

~.~

LLÃO NETO

•
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PARECER DO RELATOR DESIGNADO PELA MESA
EM SUBSTITUiÇÃO À COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

o SR.
•

NELSON MARCHEZAN (PPR-RS. Para emitir parecer. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Projeto de Lei n°
426-A, de 1995, originou-se da Mensagem do Poder Executivo de nO 488, de 5 de
maio de 1995. Busca alterar os dispositivos das Leis nOs. 5.540, de 1968, 6.420, de
1977, e 7.177, de 1983, que regulamentam o processo de escolha dos dirigentes
universitários.
Em 17 de maio de 1995, foi distribuido às Comissões de Trabalho,
Administração e Serviço Público, e Educação, Cultura e Desporto e de Constituição,
Justiça e de Redação. Na primeira recebeu quatro emendas.
Em 19 de junho de 1995, a Mesa Diretora desta Casa deferiu
requerimento do Deputado Tuga Angerami, no sentido de apensar este projeto de lei
ao Projeto de Lei n° 67, de 1995, projeto que em 3 de julho de 1995 foi retirado por

•

seu autor, Deputado Mendonça Filho .
Em 17 de agosto de 1995, foi apresentado ao Plenário requerimento de
urgência para tramitação do projeto que foi aprovado em 22 de agosto de 1995.
Com essa aprovação, fica prejudicada a distribuição às Comissões
Técnicas e o parecer é apresentado neste plenário.
,

E o relatório.

o projeto de lei em tela é, sob todos os aspectos, consistente; insere-se
no processo jurídico e político de rearranjo da sociedade brasileira.

o sistema

brasileiro de escolha de dirigentes universitários é único no

mundo. O método é o da eleição direta, na qual votam e podem ser votados em
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igualdade de condições professores, alunos e funcionários . Em alguns casos,
confere-se o peso de um terço dos votos a cada um desses setores.
Existe na América Latina uma tradição, iniciada na década de 20 na
Universidade de Córdoba, na Argentina, de seleção dos dirigentes acadêmicos
•

através do voto dos professores, alunos e ex-alunos. A inovação brasileira consiste
na substituição dos ex-alunos pelos funcionários.
Este método de escolha de dirigentes universitários representa uma
reação das universidades aos Governos de então, que nelas intervinha de formas
diversas, inclusive na escolha de reitores e outros dirigentes.
Caracterizavam-se as universidades brasileiras, a partir da década de
70, pela disputa entre dois princípios normativos, o primeiro enfatizando o lado
político de oposição ao regime militar, e o segundo afimando os ideais acadêmicos
de excelência no ensino e na pesquisa. Ao longo dos anos 70, a maioria dos
docentes flutuava entre esses dois princípios, que tanto levavam às greves
intermináveis como ao aprimoramento da ciência e da cultura. A partir dos anos 80, o
estado perdeu o controle das suas instituições, e em muitos casos, quase as
abandonou, devido à falta de recursos para o ensino e pesquisa. Neste momento, o
princípio político sobrepujou o acadêmico, até mesmo como condição de defesa das
universidades públicas do País.
A

prevalência do

princípio político

na

escolha

dos dirigentes

universitários implicava eleição direta do reitor, contrariando um casuísmo adotado
pela lei em vigor, que previa a seleção a partir de listas sêxtuplas indicadas por
alguns colegiados. Estes acabaram, na prática, apenas por homologar as decisões
tomadas em conjunto por professores, alunos e funcionários por consulta direta.
Passaram a ser apresentadas aos colegiados chapas fechadas compondo a lista
sêxtupla, e a se exigir que o candidato selecionado pelo Governo fosse o mais
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votado. No caso de outra pessoa designada, que não o primeiro da lista, os ativistas
acadêmicos respondiam -- e ainda hoje o fazem -- com formas diversas de
constrangimentos políticos, físicos e morais.
A inclusão dos funcionários no corpo eleitoral demonstra a prevalência
do princípio político, pois seu compromisso com os ideais acadêmicos, ou até mesmo
com a compreensão do que sejam, é evidentemente menor. Mais tarde, com as
mudanças políticas, a regra tripartite de indicação de dirigentes passa a ser tãosomente um instrumento corporativo dos professores e funcionários.
Com o estado legítimo dos dias de hoje, caracterizado pelas regras do
jogo democrático aceitas por todas as partes, perde sentido o princípio político na
organização da universidade. A sociedade tem o direito, através do Estado, de exigir
que a universidade cumpra a função para a qual é mantida: o ensino e a produção
de ciência, tecnologia e cultura para o bem comum. Embora a discussão política
deva ser interiamente livre, e até necessária e estimulada no ambiente acadêmico, a .
expressão e a representação políticas devem acontecer por intermédio dos partidos

•

políticos, e não através de instituições desvirtuadas de seus objetivos por uma
situação histórica de resistência ao Governo. Assim, cabe à sociedade impor às suas
universidades a prevalência do princípio normativo acadêmico, como ocorre nas
sociedades avançadas do mundo.
A imposição do princípio acadêmico na escolha dos dirigentes
universitários está prevista no projeto de lei originário do Poder Executivo, através de
quatro medidas:
I - os dirigentes universitários deverão ser escolhidos entre os
professores mais qualificados;
" - os professores deverão compor a maior força nos colegiados,
encarregados da escolha dos dirigentes acadêmicos;
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111 - em caso de eleição direta dos dirigentes, os professores serão
também o maior peso eleitoral ; .
IV - os Reitores e Vice-Reitores voltam a ser nomeados pelo Presidente
da República, a partir de listas tríplices.
Por outro lado, não se pode invocar ideais democráticos como
justificativa da tal forma de escolha de dirigentes universitários. Democracias
parciais, internas às instituições, devem se conformar a um quadro democrático mais
amplo, que permeia toda a sociedade. A democracia absoluta na academia -- um
membro da comunidade universitária, um voto -- representa uma violência contra a
verdadeira democracia. Consiste apenas, nos dia de hoje, na tentativa de autogestão
de uma instituição para a defesa de privilégios corporativos. A submissão à maioria
da população, através de mecanismos políticos legítimos, manifesta o verdadeiro
,

exercício dos ideais democráticos. E evidente que em condições normais do
exercício do poder, no melhor interesse da Nação, cabe à universidade o pleno
exercício do princípio acadêmico, inclusive na forma de escolha de seus dirigentes .

•

Do ponto de vista jurídico, o argumento da autonomia universitária não
pode servir de justificativa para o atual sistema de escolha de dirigentes: a
universidade é autônoma, mas não soberana. De fato, soberana é apenas a Nação,
conforme bem distinguiu o Prof. A. Sampaio Doria em sua "Aula Inaugural" na
Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, em 1952. Autonomia, segundo
este autor, "é o poder próprio, dentro de limites impostos. Impostos pelo povo, ou
nação soberana, em assembléias constituintes, quando democrático o regime, ou
fora desse reg ime, por outorga do mais forte, que confisque à nação o poder
político".
Por todas essas razões, o Projeto de Lei nO 426-A, de 1995,

é

adequado e oportuno frente ao momento político e histórico vivido pelo Brasil. Nosso
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parecer é, portanto, pela sua aprovação, com rejeição de todas as emendas a ele
apresentadas, salvo a apresentada agora pelo ilustre Relator da Comissão de
Trabalho, de Administração e Serviço Público, Deputado João Mellão Neto, que
aceito, embora entenda que devêssemos primeiro decidir sobre a reeleição do
Presidente da República, de Governadores e Prefeitos. Mas, dada a oportunidade da
apresentação do ilustre Relator da Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público também dou o meu parecer favorável àquela emenda .

•
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CÂM ARA DOS DEP UTA DOS

PRO JET O DE LEI N° 426-A. DE 1995

"Regulamenta o proc esso de escolha dos
dirigentes universitários "
Aut or: Pode r Executivo
Rela tor: Dep utad o Nelson Mar chez an

.

1- REL ATO RIO

o Projeto de Lei nO 426-A/95

originou-se da Mensagem do Pod er
Executivo nO 488, de 05/05/95 . Busc a alterar dispositivos das Leis
nO 5540/68, n° 6420/77
e nO 7177/83, que regulamenta o processo de escolha dos dirigentes
universitários .
Em

17/05/95

foi

distribuido

as

Comissões

de

Trabalho ,

Administração e Serviço Público (CT ASP), de Edu caçã o. Cult ura e
Desp orto (CE CD) e de
Constituição e Justiça e de Redação (CC JR). Na primeira recebeu quat
ro emendas .
Em 19/06/95 , a Mes a Dire tora dest a Casa deferiu requerimento do
Deputado Tug a Angerami no sentido de apensar este proj eto de lei
ao PL 67/95, projeto
que em 03/0 7/95 foi retirado por seu auto r Dep utad o Men donç a Filho
.
Em 17/08/95 , foi apresentado ao Plenário requ enm ento de
urgência para tramitação do projeto, que foi apro vado em 22/08/95
.
Com esta apro vaçã o, fica prejudicada a distribuição às Comissões
técn icas e o parecer é apresentado neste Plenário .
E o relatório .

_
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CÂM ARA DOS DEP UTA DOS

n - VOTO DO RELATOR
o .Projeto

de Lei em tela é sob todo s os aspe ctos consIstente .

V Inse re-s e no proc esso jurí dico e pol ític o de rear ranj
o d3 sr:ir rtIi3 b:rc5 ilejr a •

•

o sistema brasileiro de escolha de dirigentes universitários é único

no mundo. O métoao é o da eleição direta, na qual votam, e pode
m ser votados, em
igualdade de condições, professores, alunos e funcionários . Em algu
ns caso s, confere-se o
peso de um terço dos voto s a cada um desses setores.
Existe na América Latina, uma tradição, iniciada na jéca da de 20,
na Universidade de Córdoba, na Argentina , de seleção dos dirigente
s acadêmicos, através
do voto dos professores, alunos e ex-alunos. A inov ação brasileira cons
iste na substituição
dos ex-alunos pelos funcionários.
Este método de escolha de dirigentes universitários representa uma
reação das universidades ao gove rno de entã o, que nela s inte
rvia , de form as di
vers as, incl usiv e na esco lha dos reit ore s e de outr os
diri gen t RR •

Caracterizavam-se as universidades brasileiras, a part ir da década
de 70. pela disputa entre dois princípios normativos. o primeiro enfa
tizando o lado politico
de oposição ao regime militar, e o segundo afirmando os ideais acad
êmicos de excelência
no ensino e na pesquisa . Ao longo dos anos 70, a maioria dos docentes
flutuava entre esses
dois principios, que tanto levavam a greves intermináveis como
ao aprimoramento da
ciência e da cultura. A partir dos anos 80, o estado perdeu o controle
das suas instituições.
e em muitos casos, quase as abandonou, devido á falta de recu
rsos para o ensino e
pesquisa . Neste momento, o princípio politico sobrepujou o acadêmic
o, até mesmo como
condição de defesa das universidades públicas do País .
A prevalência do principio politico na escolha dos dirigentes
universitários implicava a eleição direta do reitor, contrariando um
casuismo adotado pela
lei em vigor, que previa a seleção a partir de listas sextuplas
indicadas por alguns
colegiados. Estes acabaram, na prática, apenas por homologar as
decisões tomadas em
conjunto por professores, alunos e funcionários, por consulta dire
ta. Passaram a ser
apresentadas aos colegiados "chapas fechadas" com pond o a lista sext
upla, e a se exigir que

_.-- A

... _
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CÂM ARA DOS DEP UTA DOS

o candidato selecionado pelo gove rno fosse o mais vota do . No
caso de outr a pess oa
designada, que não o primeiro da lista, os ativistas acadêmicos resp
ondiam, e ainda hoje o
fazem , com fonn as diversas de constrangimentos, politicos, fisicos e
morais.

•

A · inclusão dos funcionários no corp o eleitoral dem onst ra a
prevalência do princípio politico, pois seu com prom isso com os idea
is acadêmicos, ou até
mesmo a sua compreensão do que sejam. é evidentemente menor.
Mais tarde , com as
mudanças políticas, a regra tripartite de indicação de dirigentes pass
a a ser, tão somente,
um instrumento corporativo dos professores e funcionários .
Com o esta do legítimo dos dias de hoje, cara cteri zado pelas regras
do jogo democrático aceitas por toda s as partes. perde sentido
o princípio político na
organização da universidade. A sociedade tem o direito. através do
Esta do, de exigir que a
universidade cumpra a função para a qual é mantida: o ensino e
a prod ução de ciência,
tecnologia e cultura para o bem comum. Emb ora a discussão política
deva ser inteiramente
livre , e até necessária e estimulada no ambiente acadêmico, a expr
essão e a representação
políticas devem acontecer por inten nédi o dos partidos políticos,
e não através de
instituições desvirtuadas de seus objetivos por uma situação histó
rica de resistência ao
governo. Assim, cabe á sociedade impor ás suas universidades a prev
alência do princípio
nonnativo acadêmico, como ocor re ,nas sociedades avançadas do mun
do .
A imposição do pnnc lplo acadêmico na escolha de dirigentes
universitários está prevista no projeto de lei originário do Pode r
Executivo . através de
quatro medidas :
1. Os dirigentes universitários deverão ser escolhidos entre os
professores mais qualificados.
2. Os professores deve rão com por a maior força nos colegiados
encarregados da escolha dos dirigentes acadêmicos.
3. Em caso de eleição direta dos dirigentes, os professores serão
também o maior peso eleitoral.
4. Os reItores e vice-reitores voltam a ser nom eado s pel
Presidente da República, a partir de listas tríplices .

Parecer 00028/2019/ADV/PUMS/PGU/AGU (1549434)

SEI 23000.009995/2019-98 / pg. 181

11
I

.

..
4
CÂM ARA DOS DEP UTA DOS

Do ponto de vista jurídico, o argumento da auto nom ia universitária
não pode servir de justificativa para o atual sistema de escolha de diríg
entes: a universidade
é autônoma, mas não soberana . De fato , soberana é apenas a
nação, conforme bem
distinguiu o professor A. Sampaio Doria em sua aula inaugural no
curso de Direito da
Universidade de São Paulo de 1952 . Autonomia, segundo este auto
r, "é o pode r próprio,
dentro de limites impostos. Impostos pelo povo , ou nação sobe
rana, em assembléias
constituintes, quando democrático o regime, ou fora desse regime,
por outo rga do mais
forte , que confisque à nação, o poder político".
Por outro lado , não se pode evocar ideais democráticos como
justificativa da atual forma de escolha de dirigentes universitários .
Democracias parciais,
internas às instituições, devem se conformar a um quadro democrá
tico mais amplo, que
permeie toda a sociedade. A democracia absoluta na academia
- um membro da
comunidade universitária, um voto - representa uma violência
cont ra a verdadeira
democracia. Consiste apenas, nos dias de hoje , na tentativa de
auto -ges tão de uma
instituição para a defesa de privilégios corporativos . A submissão à
vontade da maioria da
população, através de mecanismos políticos legítimos , manifesta o verd
adeiro exercício dos
ideais democráticos . E evidente que em condições normais de exer
cício do pode r. no
melhor interesse da nação, cabe à universidade o exercício pleno do
principio acadêmico,
inclusive na forma de escolha de seus dirigentes.
Por todas essas razões, o Projeto de Lei nO426-A/95 é adequado e
oportuno frente ao momento histórico vivido pelo Brasil. Nosso pare
cer é, portanto. pela
sua aprovação, com rejeição às emendas a ele ap~sent,adhsj ~
Y'?
c.1..-{(J ~4-' ~ ~
~vi;)
t!U(k-(1 ~ ,

r

Sala das Sessões, em

Dep utad o
Relator

50739006.99 9
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PARECER DO RELATOR DESiGNADO PELA MESA
EM SUBSTITUiÇÃO À COMISSÃO DE

CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

o

SR. PAES LANDIM (Bloco/PFL-PI. Para emitir parecer. Sem

revlslo do orador.) - Sr. Presidente, nao compete à Comissao de Constituição e
Justiça e de Redação examinar o mérito. O Ministro da Educação e do Desporto,
Paulo Renato, encontrou uma situação no Pafs em que todas as universidades
federais, custeadas com dinheiro público, têm o seu processo de eleição sui generis,
no contexto de uma academia em que a meritocracia e a titularidade devem
prevalecer em todos os critérios de escolha de seus dirigentes.
Cabe-me tão-somente, portanto, analisar a constitucionalidade, a
juridicidade e a técnica legislativa da proposição.
Quanto a esses aspectos, todos estão concordes com os princípios
que informam a constitucionalidade e a legalidade do projeto.
Portanto, o meu parecer é favorável à sua aprovação.
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CAMARA DOS DEPUTADO'

PROJETO DE LEI N° 426/95

EMENDA ADITIVA

,
Acrescente-se inciso IX ao art. 16, citado no art. 10 do Projeto de Lei, com a seguinte
redação:

"IX - Nos primeiros 12 (doze) anos de funcionamento de Universidade Federal ou de
estabelecimento de Ensino Superior mantido pela União, será dispensada a exigência de que a
escolha seja feita entre professores dos dois níveis mais elevados da carreira ou que possuam o
titulo de doutor~ " .

JUSTIFICA TIVA
No período de implantação, isto é, nos primeiros quinze anos de funcionamento, é
importante fleXIbilizar o princípio meritocrático do Projeto de Lei, a fim de estimular o próprio
corpo docente da Instituição de Ensino Superior a melhor se qualificar, e nesse período vários
poderão ter conclui do o doutorado e atingido os dois últimos níveis da carreira, ao mesmo
tempo que se integram à realidade e à comunidade atendida.

Sala das Sessões, 23 de agosto de 1995.

Deputado RO
O ARAÚJO
Vice- Lí r o PSD

~v--_-=-:P T
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CAMARA DOS DEPUTADOS

Projeto de Lei nO 426, de t 995

Emenda Substitutiva
Dê-se ao artigo 1° a seguinte redação:
Art. 1° - O art. 16 da Lei nO 5.540, de 28 de novembro de 1968, com as

alterações introduzidas pela Lei n° 6.420, de 3 de junho de 1977 e pela Lei nO 7.177, de
19 de dezembro de 1983, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art 16 -A nomeação de dirigentes de instituições de ensino
superior obedecerá o seguinte:
I - o dirigente máximo das instituições de ensino superior e,
se for o caso, o seu vice, serlio escolhidos entre seus docentes na forma
definida em seus estatutos, assegurada, no caso das instituições públicas,
a participação de professores, servidores e aillnos no processo de escolha,
cabendo a nomeação, ao Chefe do Poder Executivo competente.
II - os dirigentes de unidades das universidades serão
escolhidos de acordo com os respectivos estatutos e regimentos".

Sala das Sessões, em 23 de agosto de 1995

P* 1

GER 3.17.23.004-2 - (SET/94)
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PARECER DO RELATOR DESIGNADO PELA MESA
EM SUBSTITUiÇÃO À COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO ÀS
EMENDAS
,

•

o

SR. LUCIANO CASTRO (PPR-RR. Para emitir parecer. Sem

revislo do orador.) - Sr. Presidente, a matéria chegou a esta Casa através de
medida provisória. Retirada, o Governo encaminhou projeto de lei que foi
amplamente examinado.
Votamos pela aprovaçao do projeto nos termos do encaminhado,
rejeitando as emendas apresentadas pelo Deputado Robério Araújo e pelo Deputado
Marcelo Deda.
Sr. Presidente, este é o nosso parecer.
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PARECER DO RELATOR DESIGNADO PELA MESA
EM SUBSTITUiÇÃO À COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO ÀS EMENDAS

o SR.
..

NELSON MARCHEZAN (PPR-RS. Para emitir parecer. Sem

revislo do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, há duas emendas. A
Emenda nO 1, de autoria do ilustre Vice-Uder do PSDB, Deputado Robério Araújo,
estabelece, por mais seis anos, que as universidades terão um prazo, desde a sua
criação, de doze anos para aplicar o dispositivo estabelecido na lei, ou seja, aquele
que determina que os professores terão prevalência, sobretudo os professores mais
graduados.
Depois de tomar algumas informações junto ao Ministério da Educação
e do Desporto e conversar com o nobre Deputado Robério Araújo, embora seu
propósito já tenha sido levantado, considero esta emenda prejudicial, porque
estabeleceria dois tipos de universidades: as universidades mais novas, que não
teriam a obrigação de cumprir a lei por doze anos, e as universidades maiores, que
teriam de fazê-lo imediatamente. Por isso, o meu parecer é contrário.
Da mesma forma, há uma emenda substitutiva subscrita pelo ilustre
Deputado Marcelo Deda e outros Parlamentares, que visa exatamente substituir o
conteúdo maior do projeto. Se aprovada esta emenda, o projeto perde seu sentido,
porque, ao invés das regras estabelecidas para a escolha dos reitores, assegura que
as próprias universidades estabelecerão suas regras . Esta emenda contraria
frontalmente o projeto. E, por contrariar o projeto ao qual dei parecer favorável, devo
oferecer-lhe parecer desfavorável.
Portanto, meu parecer é contrário às Emendas nOs 1 e 2.
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PARECER DO RELATOR DESIGNADO PELA MESA
EM SUBSTITUiÇÃO À COMISSÃO DE
CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO
ÀS EMENDAS
.
o SR. ELIAS ABRAHAo (PMOB-PR. Para emitir parecer. Sem

,
,

revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, tendo examinado o projeto anteriormente, acha que ele é pertinente.
Portanto, as atuais emendas são, na verdade, contraditórias ao projeto, que
realmente está de acordo com a intenção da Casa.
A nomeação de dirigentes de instituições de ensino com os critérios
deste instante desfigura o projeto do Poder Executivo, ao qual sou totalmente
favorável.
Neste momento, considero que a posição do ilustríssimo Deputado
Marcelo Deda desfigura o projeto original. Portanto, somos contrários a esta posição
e à emenda aqui apresentada.
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CAMARA DOS DEPUTADOS

REDAÇAO FINAL
PROJETO DE LEI N° 426-C, DE 1995

Altera dispositivos da Lei nO 5.540,
de 28 de novembro de 1968, que regulamentam o processo de escolha dos
dirigentes universitários.

o CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art.

1°

O art.

novembro de 1968,
6.420,

16

da

Lei

nO

5.540,

de

28

de

com as alterações introduzidas pela Lei nO

de 3 de junho de 1977,

e pela Lei nO

7.177,

de 19 de

dezembro de 1983, passa a vlgorar com a seguinte redação:
"Art.
Vice-Reitores

16
de

Vice-Diretores

A

nomeação

universidades,

de

estabelecimentos

e

de

Reitores

e

de

Diretores

e

universitárias

unidades
isolados

de

superlor

enslno

de

e

obedecerá ao seguinte:
I

O

uni versidade

Reitor

federal

Vice-Reitor

o

e

de

serão nomeados pelo Presidente

da República e escolhidos entre professores dos dois

•

níveis

malS

título

de

doutor,

tríplices
máximo,

elevados

da

carrelra

cUJos

organizadas

nomes

que

figurem

possuam

em

listas

respectivo

colegiado

ou outro colegiado que o englobe,

instituído

especificamente

para

pelo

ou

este

fim,

sendo

a

votação

uninominal;
11
inciso anterior,

os

colegiados

a

que

se

refere

o

constituídos de representantes dos

diversos segmentos da comunidade universitária e da
sociedade,
cento)

observarão o mínimo de

70 % (setenta por

de membros do corpo docente no total de sua

composição;
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2

111
comunidade

em

caso

u niversitária ,

de

consulta

nos

termos

prévia

à

estabelecidos

pelo colegiado máximo da instituicão , prevalecerão a
votação
cento)

uninominal
para

a

e

o

peso

manifestacão

de

do

(setenta

70 %

pessoal

por

docente

em

relação à das demais categorias ;
IV

os

universitárias
observados

Diretores

federais

os

mesmos

unidades

de

serão nomeados pelo Reitor ,
procedimentos

dos

incisos

anteriores ;
V

o

estabelecimento
pela União ,
serão

Diretor

isolado

de

e

o

Vice-Diretor

enSlno

superlor

de

mantido

qualquer que seja sua natureza jurídica ,

nomeados

escolhidos

em

respectivo

pelo

Presidente

lista

tríplice

colegiado

máximo ,

da

República ,

preparada

observado

o

pelo

disposto

nos incisos I , 11 e 111;
VI
unidade

-

não

nos casos em que a

contar

com

docentes ,

insti tuição ou a
nos

dois

níveis

mais elevados da carreira ou que possuam título de
doutor ,

em número suficiente para comporem as listas

tríplices ,

estas

serão

completadas

com docentes

de

universidades

ou

outras unidades ou instituição ;
VII

os

estabelecimentos

•

escolhidos

na

dirigentes
isolados

forma

dos

de

particulares
respe ct ivos

serão

estatutos

e

regimentos ;
VIII escolhido

nos demais casos ,

conforme

estabelecido

o dirigente será
pelo

respectivo

sistema de enSlno .
Parágrafo único - No caso

de

instituição

federal de ensino superior , será de 4 (quatro) anos o
mandato dos dirigentes a que se

refere este artigo ,

sendo permitida uma única reconducão ao mesmo .ca rgo ,
observado

nos

demais

casos

o

que

dispuserem os
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respectivos
forma

estatutos

da

ou

legisla ç ão

regimentos,
vigente,

aprovados

na

conforme

ou

estabelecido pelo respectivo sistema de ensino."
Art.
do art.
se

2°

-

A recondução prevista no parágrafo único

16 da Lei n° 5.540,

refe r e

o

art.

1°

de 28 de novembro de 1968,

desta

lei,

será

vedada

aos

a que
atuais

ocupante s dos cargos expressos no citado dispositivo.
Art.

3°

-

Esta

lei

entra em vigor na data de

sua

publicaç ão.
Revogam- se

as

Leis

nOs

6.420,

junho de 1977, e 7.177, de 19 de dezembr o de 1983.
Sala das Sessões, em 24 de agosto de 1995 .

•
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de

3

de

..

e

....

.
.

•
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PROJETO DE LEI N.'

CÂMARA DOS DEPUTADOS

•

de 19

0426

AUTOR

95

SEcA0 OE SINOPSE
;

EME NT A

/"

Altera dispositivos da rei r& 5.540, de 28 de oovanbro de 1968, da lei n9 6.420,

I~ ' ~ . d~, jWllp

i977 e da Lei n9 7.177, de 19 de dezarbro de 1983, que regulanentan o proc:esso de esaolha dos didgentes
• .,

sitários.

"

!

. '

"

•

., '

t

~

(MSC

Wliver

488/95)

I

'

l

Sancionado ou promulgado

ANDAMENTO

COMISSC>ES
POOEIl TUd~lINATiVO
Artigo 24, 1000IM li
(Res.. 17/89)

POOER EXE01I'IVO

de

Publicado no Diário Oficiai de

DespachJ: As ChniS5ÕeS de Traba1ro, de 1\dmini.stração e ServiCO PÚbliao; de Etlucação, Cllltu

ra e Desporto; e de Constituição e Justiça e de Redação (Art. 54) - (Art. 24,H).

Vetado

RazOes do veto-publicadas no

PU!NARIo
17.05.95

e lido e

vai a illprimir.

~ DE crMISSOES PEIWINENl'ES

17.05.95

Encaninhado à Chnissão de Traba1ro, de 1\dmini.stração e ServiCO PÚbliao.
COMISSÃO~E~RABALHO~D~ADMINrSTRACÃO~ SERVIÇ~POBL~O

08.06.95

08.06.95

Distribuido ao relator, Dep. jOÃO MELLÃO NETO.

COMISSÃO DE TRABALHO; DEADMINISTRACÃO E 'SERVICO POBLICO
Ptazo , ~aia apresentaçio de em~naas· ~ - tifito sessoes.

•

•

I

I
I~
I

...

VI DE - VERSO .......... .

COI 0 , 10

•

- '

-

-
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-
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CAUADA
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ANDAMENTO
, ...

PL. 426/95

19 . 06.95

MESA
19.06 . 95

Deferido requerimento do Dep . TUGA ANGERAMI, solicitando a apensação deste ao PL.67/95.
APENSADO AO 'PROJETO DE LEI N9 67/95
-.

, PLENARIO
17.08.95

22.08.95

22.08.95

Apresentação de requerimento dos Dep. Luiz Carlos Santos, 1Ider do Govern01 Nelson Trad, na qualidade
de lfder do Bloco PFL/PTB; José Anibal, lIder do PSDB; Inocêncto ol1vE7:tra, lfde~1 ?O' tBloco PFL/PTB,
Micnel Temer, lider do PMDB; Odelmo Leão, llder do PP e , Valdemar Costa , Neto, lfder do PL,~Oli~itando,
nos termos do art. 155 do R.I. URG~NCIA para este projeto.

PLENÂRIO
"
"
Aprovado o requerimento dos !!lideres, soliei tando nos termos do ' 'art. 1551"dõ R.- r.
VOTAÇXO NOMINAL: SIM - 302; NKo - 116; ABST - 008; TOTAL - 426.

"

'

URG~NCIA

para este proj eto

PRONTO PARA A ORDEM DO DIA
e lido e vai a imprimir, pendente de pareceres das Comissões de Trabalho, qe Administração e Serviço públi
co; de Educação, Cultura e Desporto; e, de Constituição e Justiça é ,~de Redação ..
(PL. n9 426-A/95)
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Continua .' ••
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ANDAMENT

23.0 8.95

'. .

',".;

,

....

/ '

PLENARIO
"
,
·1
Disc ussã o em TUrn o Onic o.
cer em subst~~uiÇãQ a .CTA SP, qUQ conc lui pela
pare
r
feri
pro
para
Neto
lão
Mel
João
Dep.
do
ão
Desi gnaç
e reje ição das emen das n9s 02, 03, e 04.
apro vaçã o dest e e da emen da 01, com sube men da;
pela
r pare cer em subs titui Ção a CECD, que conc lui
Desi gnaç ão do Dep. Nels on Mar ckez an para pro feri
ão da sube men da da CTA SP.
apro vaçã o dest e e reje ição das eme ndas , com adoç
em sub stitu ição a CCJR , qUe conc lui pela cons cer
pare
r
feri
pro
para
im
Land
Paes
Dep.
do
ão
Desi gnaç
iva e, no mér ito pela apro vaçã o.
titu cion alid ade , juri dici dad e e técn ica legi slat
os
Feu Rosa , Paes Land im, Mig uel Ros setto , Luiz Carl
Disc ussã o da mat éria pelo s Dep. Lind berg Fari as,
Hau ly, Padr e Roqu e e Pedr o Wils on.
Enc erra da a disc ussã o.
Apr esen taçã o de 02 eme ndas .

,
I.

Il
I

!I

•

/ I:
; I
I

a
pare cer às emen das de Plen ário em sub stitu ição
Desi gnaç ão do Dep. Luci ano Cas tro para pro feri r
CTA SP, que conc lui pela reje ição .
a
r pare cer às emen das de Plen ário em sub stitu ição
Desi gnaç ão do Dep. Nels on Mar ckez an para pro feri
CECD, que conc lui pela reje ição .
a
cer às emen das de .Ple nári o em sub stitu ição
pare
r
feri
pro
para
hão
Abra
s
Elia
Dep.
do
ão
Desi gnaç

CCJR , que conc lui pela reje ição •
ndo
qual idad e de lIde r do PC do B, e , outr os, soli cita
Apro vado requ erim ento do Dep. Haro ldo Lima , na
o adia men to da vota ção ' por 01 sess ão.

PRONTO PARA A ORDEM DO DIA
os pela Mesa em sub stitu ição às Com issõe s; de
gnad
desi
s
tore
rela
dos
s
cere
pare
Q
ten~
r,
iUl.l
illlpr
a
vai
lido e
23.0 8.95
emenda n~ 01; de Educ ação , Cult ura e
da
e
e
dest
o
vaçã
apro
pela
,
lico
Púb
iço
Serv
e
o
ra~ã
Trab alho , de Administ
de
sube mend a da Com issão de Trab alho ,
da
ão
adoç
com
das,
emen
as
io
trár
con
e
e
dest
o
va~ã
Des port o, pela apro
i
stitu ição e Just iça e de Reda ção, pela con stitu cion al
Con
de
issão
Com
da
e,
;
lico
Púb
iço
Serv
e
o
raç~
nist
Admi
PARBCERES hs EMENDAS DE PLBNÃRIO: dos
o.
vaçã
apro
pela
ito,
mér
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e,
j:va
slat
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ica
técn
e
dade , juri dici dad e
s de: Trah alh9 , de Adm inist raçã o e Serv iço Púb lico ,
issõe
Com
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içãe
stitu
sub
em
Mesa
pela
os
gnad
desi
s
rela tore
das emen das 01 e 02; e de Const~uição e Just iça
ição
reje
pela
o,
port
Des
e
ura
Cult
L
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de
;
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VIDE VER~O • • •
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Continuação
~
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ANDAMENTO
PLE~ARIO

24.08.95

. ,:1.'1

J

. '. '. ~'
Votação em Turno Onico.
.'~ .
Em votação a Sube~enda a eroenda : Ol da CTA~P: APROVADA.
Prejudicada a ·e menda 01 da CTASP.
Em votação as emendas 02, 03 e 04, com pareceres pela rejeiçãoi , REJEITADAS.
prejudicada a emenda 02 de Plenário, em virtude da rejeição da ellle·naa 04.
Em votação a Emenda 02 de Plenário, com parecer contrário: REJEITADA.
Em votação O Projeto: APROVADO, ·contra os ·votos do PT, PDT, PSB. e PC do B.
Ver1ficaçRo de votação solicitada pelo Dep.
APROVADO O PROJETO: SIM - 263; NKo - 094; ABST - 004; TOTAL - 361.
Em votação a emenda de Redaçao: APROVADA • .
Em votação a Redação Final, oferecida pelo relator, Dep.
Vai ao Senado Federal.
(PL. 426-C/95).
••

,

\

..

..

AO SENADO FEDERAL, ATRAvtS DO OF.PS-GSE!
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EMENDA DE REDAÇÃO

Senhor Presidente

Acrescente-se o seguinte art. 29 ao Projeto de
Lei n9 426-B, de 1995, renumerando-se o atual e
quentes artigos ,com a redação

subse

abaixo, e suprimindo-se

a

expressão final " ... vedada aos atuais ocupantes" do

§

único do art. 16 da Lei 5.540/68, a que se refere o art.
19 do Projeto:
"Art. 29 - A recondução prevista no parágrafo
único do art. 16 da Lei . 5.540, de 28 de novembro
1968, a que se refere o art. 19 desta Lei, será

de
vedada

aos atuais ocupantes dos cargos expressos no citado dis
positivo" .

•

Sala das Sessões, 24 de agosto de 1995 .

~p~.
Deputado OSVALDO BIOLCHI
PTB/RS
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PS-GSE/ ....:-:) -. /95

Brasília, 2 0

de ~;:;;'Y

de 1995.

Senhor Secretário,

Encaminho a Vossa Excelência,
submetido à

consideração do Senado Federal,

nos

a

fim de ser

termos do art.

134 do Regimento Comum, o incluso Projeto de Lei n° 426, de 1995,

•

do Poder Executivo, que "Altera dispositivos da Lei n° 5.540, de
28 de novembro de 1968,

dos

dirigentes

Deputados,

de

que regulamentam o processo de escolha

universitários",
acordo

com o

caput

apreciado
do

art.

pela
65

Federal.
Atenciosamente,

•

-Secretário

A Sua Excelência o Senhor
Senador ODACIR SOARES RODRIGUES
DD. Primeiro-Secretário do Senado Federal
N E S T A
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"
CÂMARA DOS DEPUTADOS

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 426/95

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, o Sr. Presidente determinou a abertura - e divulgação na Ordem do Dia
das Comissões - de prazo para apresentação de emendas, a partir de 8/06/95, por
cinco sessões. Esgotado o prazo, foram recebidas 4 (quatro) emendas ao projeto.
Sala da Comissão, em 19 de junho de 1995.

~- c:fLo.

T

eda de Almeida
Secretária
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---- - no.m I( W 12
426 1

[l.Ima DE

[1 amMIVA
95

[xl aIFIrATlVA

f1IIIISSIO I( T RA8 A L HO, AOru N1ST RAç AO E S ER V I ç O P O8 LI CO

'AITIDO

AlllOI
~1

ENoONç A F I LHO

PFL

TEXTO/.l5TlflaClO

"vedada a recondução", do artigo 16, inciso VII,
Parágrafo único. do Projeto de Lei n 426/95, ficando o seguInte: "podendo ser reconduzido
apenas uma vez para o mesmo cargo".
. . Modifique-se a expressão:

Justificação

o
Ctl
a:
lIJ

:)

O
Z

e

Ctl
lIJ
tO
O::l

A prática de recondução de dirigentes universitários existe em todas as universidades
do mundo. e. no Brasil. tinha amparo legal até 1968. quando foi estabelecida esta vedação.
Em desaparecendo essa proibição, a própria comunidade acadêmica., por um lado, no
momento da esc.olha dos nomes, emitirá juízo de valor sobre o trabalho do então desempenhado e a
conveniência ou não, de manter o dirigente à frente da instituição e a continuidade do seu programa de
ação. O Presidente da República por sua vez, será o juiz da conveniência dessa manutenção, escolhendo
esse nome ou qualquer outro da lista tríplice.
Ademais, a presente emenda corrigiria wna distorção presente em nossa vida
político-institucional em que há uma descontinuidade das políticas e ações govemámentais à frente das
instituições públicas. Entendemos. também. que o amadurecimento do processo democrático passa pelo
instituto da reeleição, entendido este como um fator importante da constituição de corpos
administrativos estáveis. À comunidade acadêmico-universitária deve ser dada a opção de deci dir pela
continuidade de uma administração bem sucedida.

Brasília Sala das Sessões. em 08 de junho de 1995 .
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FlRU..ARIO PARA AI ,N=SFNTAÇAO

[E

EJEHlA

DóIRl ÇCF 5 PARA PREEHlUtENTO

I - D61R1QFS

(BVUS:

1. Este fom. 1ária deverá ser pleellChido a a!guina, assinago pelo autor da
Elelda, e en~ à Secletaria da Canissao em (JJatrõVl.8S: origIílãl
e
trêS cópias, uaa das "ais servirá aliO recibo.
2. Para atellder ao disposto no inciso 11 do art. 138 do Regimento intelliO,
cada Emei Ida deverá tratar de matérias contidas em RI eI IaS un di spositivo,
a não ser que se trate de m:xiificações correlatas, de sorte que a aprovação, re
lativauel1te a lDIl dispositi\'t?, envolva a necessidade de se alteraremouttos. 3. Qlmndo houver assinaturas de apo~~,estas, devidaJellte identificadas,
serão apostas em outra folhã dêS
ÔÍÜÍalário, no campo Texto/Justificação, cnl411etando-se os deijÇds calços ~ identificau a Fileda.
11 - INS IRI ÇCES PARA PREEtDiIIENTO lXlS CNPOS:
1. BEHlA NQ - Não plea d ler este caupo. Oestlna-se a receber o JÚnero
Fneilda, o que será provideilciado pela Secletaria da Canissão.

da

2. PRO.:ETO OC lEI NQ - Escrever o fÚnero do projeto.
Ex.: 1.245-A/88; 3.125/89
3. a.ASSIFlCAÇAO - não plealCher este CaqlO. Destina-se a ser llsado
Conissão no ardes aarre .to das ale idas.
4. aJUSSM OC - Escrever o r ....e da Canissão em

~

pela

a Emenda será entregue.

o rae do Deputado autor da Eneida.
6. PARTIDO - Escrever a sigla partidária do Deputado autor da Ema Ida.
7. tE' - Escrever a sigla do Estado pelo "a] foi eleito o DepJtado autor da

5. AlJ'1"m - Pleadler

UIII

eneida.

8. PAGINA - Deverá ser pleeldddo da seguinte f alma: N!Z DA PAGINA/N2 TOTAL
tE PAGINAS. Assim, quando a Filei ada tiver una lÍlica página, esta será ru-

.merada: 111; se a Emeiada tiver três páginas: a primeira será 113, a segulda, 213 e a terceira, 3/3.
9. IEXTO/.:IJSTIFlCAÇAO - Deverá ser utilizado para a ledação do texto
da
Faeada e, a critério do autor, de sua justificação. O início da justificação deverá estar claramente s~rado do texto da Filei ada pelo
titulo
próprio (.1JSTIFICAÇAO). Se o espaço for insuficiente, deverá ser
usada
outra folha deste li!SID foraulário.
10. PARl...AIENTAR - Este cali I() deverá ser assinado pelo Deputado autor da Emen
da. A data seráaCJ,Jela em q.Je a Emenda for en~ na Canissão.
-

005.: fazer refelêilcia clara ao disposit.lvo a ser aaendaeb (titulo, capítulo, seção, Slbseção ou artigo, caput/pari~f.o, inciso,
aUnea, rúnero).
~

.

;,;

'i
U
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CÂMARA

DOS DEPUTADOS

----- no.m IILD 12

I

426

mrsall

- - -....
[ 1 UlDSIVA
[ 1 aDTIIATlVA

95

TR ABALHO, A DM INI S T R A Ç~O
11101

MAURIC I O

;:::::::::::::::~ca~.i§ilF~jt;KM;Õ~~=------------~

E SERV I ÇO

[llDInvl DE

[ lusmurtVa
[ lllOIFltATlVA

POBL I CO

I

R E QU I ~O

'AlTIDO

T 1rn
~1
tf

PMD8PR

,MilM

::l

/ 01_1

tmOlJ/SIIF1CM:IO

PROJE TO DE LEI Nº 426 de 19 9 5
(do Poder Execut ivo)

Alt e ra di sp os iti vos da Le i n º
6 24 0 ,
de 03 de ju n ho de 1 97 7 e da Lei nº •.
7.177 d e 19 de d ezembro de 1983, qu e
re gu lame n tam o processo de escolha dos
d iri g e n tes universitários .

o
Ol
~

l&.I

:>
O
Z

EMEND A SUPR ESSI VA
Sup rim a- se do Ar t . 16, i n tegra l me n te
o I nc iso VI .

Ol

W

tO

.~a:

...
Z
...
O)

J US TI F I C AÇ~O

A sup r essão do I nc i so VI ê um a deco r r ~nc i a l óg i c a da supressão de t recho do I nc i so I , ob j e t o da e menda
a n terior , o I nc i so VI faz refe r ênc i a ao dispost o no t e xto sup r i mi d o
do I nc i so I .

Sala da Comissão , e m
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flJM.UUUO PARA AI,ft-9"HTAÇAO tE DENlA
D61R1 fi F 5 PARA PREDDfDEHTO

•

I - INSIRlQFS GERAIS:

1. Este form"lário deverá ser PLeeldddo a máQuina, assinam pelo autor da
Fweida, e entzegue à Secletaria da Canissâo em (J,Iatro vias: oriQíílãl
e
trêS cópias, UIII das "ais servirá caiIJ recibo.
2. Para ateuder ao disposto no irciso 11 do art. 138 00 Regimento intenIJ,
cada Ferem deverá tratar de matérias CD.Udas em apeuas \In dispositivo,
a não ser que se trate de modificações correlatas, de sorte que a aprovacão, re
lativanente aumdispositi~, envolva a necessidade de se alt eraremouttcs. 3. Quando houver assinaturas de apoiaZito estas, devidaileute identificadas,
serão apostas em outra folha aestê foz::dário, no ('.8"'10 TextoI.:kJstificação, CCMI41letando-se OS deaa;s C&I,*OS que ldenUfiCll1l a Eleada.
11 - INS IRI Q F 5 PARA PREENliDENTO OOS CPJoAlS:
,. BENlA ~ - Não pleaaaer este cali;JO. Destlna-se a receber o rúuero

da

FIem, o que será providellciaoo pela Set'letaria da Canis são.
2. PRO.ETO OC LEI N2 - Escrever o rúDero do projeto.
Ex.: 1.245-A188; 3.125/89

3. a.ASSIFlCAÇM - não pleaaaer este ~. Destina-se a ser "sado
Canissão no ordeiare.to das emetldas.

pela

". aJ.tISSM OC - Esc I e ver o nome da Canissão em que a EnHlda será en~.

5. AlJ1'm - PIeaaaer

o rute do Dep.ataoo autor da Eneida.
6. PARTIDO - Fscrever a sigla partidária 00 Deputam autor da Emeim.
cal

7. tE' - Escrever a 51'111 n 00 Estado pelo "a] foi eleito o Dep.rtado autor da
fireida.
8. PAGINA - Deverá ser Pleelch!OO da seguinte fOlma: N!Z DA PAGlNA/N2 TOTAL
tE PAGINAS. Assim, (J.Jando a Emellda tiver una Úlica página, esta será rumerada: 111; se a Eae m tiver três páginas: a priDeira será 113, a segLnia, 213 e a terceira, 3/3.
9. I EXTO/.:lJSTIFlCAÇJ\O - Deverá ser utilizado para a redação do texto
da
Elem e, a critério 00 autor, de sua justificação. O 1níclo da justificação develá estar claraneite s"'4J8rado 00 texto da E"em pelo
titulo
pzóprio (.:lJSTIFlCAÇAO). Se o eS4'2ÇO for insuficiente , dever á ser
usada
outra folha deste I1eSIO fOl1llJl.ário.
la. PAR..AM:HTAR - Este CSlijlO deverá ser assinam pelo Deputado autor da Emen
da. A data será a~la em q.Je a Emenda for en~ na Comis são.

oos.:

Fazer referêllcia clara ao dispositlvo a ser eaendadJ ( titulo, capítulo, seção, sUlseção ou artigo, caput/pará~fo, irciso,
alínea, rúnero).

Parecer 00028/2019/ADV/PUMS/PGU/AGU (1549434)

SEI 23000.009995/2019-98 / pg. 202

EMENDA

.

•

DO .? 10 ;;=

CÂMARA

DOS

;:::::::::::::::::~aãi.sis~lfitt.~iõ~~::--------------I

DEPUTADOS

,..---- m.m 1l1I11e

----,
UlESSIVA
[ 1 aarDATIVA

[X)

426

C!IIJa 11

1

1995

[l

usmvnva

[ l.ImA DE

[ llXlJFDTIVA

TRABALHO, ADM I NI STRAçnO E SERV I O POB LI C
IRGI
MAURIC I O REQUl nO
TmOlJJSI If taca0

PROJETO DE LE I Nº 426 de 1995 .
(do Pode r Execut i vo)

•

Al tera d ispos iti vos da Le i Nº 6240, de
03 d e junho de 1977 e da Le i nº 7 .17 7 ,
de 19 de dezembro d e 1B83, qu e regu l a mentam o processo d e esco l ha d o s d i r i ge n tes un i ve rsit á rio s .

o

al

a:

l&.I

EMENDA SUPRESS I VA
- Supr i ma-se do Art . 16, I nc i s o I ,
a
expressão: " ••• dos do i s"nive i s mais e
leva d os d a carre i ra ou que possuam ti~
tu l o de dou t or, ••• "

:>
O
Z
(t)
LLJ

tO

e~IX
Ial

Z

...

J UST I FI CAçno

Suprime-se o trec h o do Art 1 6 , l , acima , por li mita r
em
demas ia a escolha de d i r i ge n tes u n i vers it ár i os . E possive l a ex i st@ nc ia de pessoas em condições de ocupar as pos i ções prev i~t as no Proj eto do Le i , sem que possuam o título de dou t or , ou se
e n co n tr e
n os
~o is n Ive is mA i s e _G v a dos da carre lra u n i ver oit§riA .
Sala da Com iss ã o , em

L
/

.I:!

~~

do

í

11

,~

I
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\

FlRU...ARIo PARA AI,lf9"NTAÇAO

[E

•

DENlA

D61R1 ç F 5 PARA PREEN:HDENTO
I - INSIRlQFS tEVUS:

~
lO

o;)(

o
I/)

cn
cn

.... <0

<DN
N~

~
..,0

~Z

.!..J
.30..

1. Este fOIDllário deverá ser pxeellchido a ~ina, assinado pelo autor da
Fie Ida, e en~ à Se,., etaria da Comi ssâo em (JJatto vias: oriQiJlãl
e
trêS cópias, uaa das "ais seIVirá CUJO recibo.
2. Para atender ao disposto ro inciso 11 do art. 138 do Regimento inteno,
cada Emelda deverá tratar de matérias carUdas em apeuas un dispositivo,
a não ser que se trate de mndi ficações correlatas, de sorte que a aprovação, re
lativanellte a um dispositivo, envolva a necessidade de se alt erarem outros • 3. Quando houver assinaturas de apoia-2Iftito,est&s, devidaueilte identificadas,
serão apostas em outra folha deSte rOl"il1ário, ro campo Texto/Justificação, O:'i4lletaneb-se os deaAis ca i.lOs ~ ldentifian a Fnpllda.
o

o

11 - INS IRi Q:F 5 PARA PREEHliDENTO OOS CPJoPOS:
,. aENlA ~ - Não pleaider este ca14JO. Destina-se a receber o rúDero

2.

3.

4.
5.
6.

7.

da

EIflllIda, o que será provida lCiado pela Se.:, etaria da Comissão.
PRO:ETO OC LEI N2 - Escrever o rúnero do projeto.
Ex.: 1.245-A188; 3.125/89
a..ASSlflCAÇAO - não plead"er este c~. Destina-se a ser llsa m
pela
Coni ssão no ordel'lBmei ato das ele Idas •
aJ4ISSM [E - Escr ever O nome da Comi ssão ao ~ a FmeI1da s erá en~.
Al.I1'm - PIeaider aJII o rOle do Dep.rtado autor da Eoede.
PARTIDO - Es"rever a sigla partidária do Deputado autor da Eneida.
LF - Esr:rever a sigln do Estado pelO "a) foi eleito o Deputam autor da
E"l!IIda.

PAGINA - Deverá ser pleadddo da seguinte fmma: N!2 DA PAGlNA1N2 TOTAL
[E PAGINAS. Assim, cpnio a EIflllIda tiver una Ú'Úca página, esta será rumerada: 111; se a Eualda tiver três páginas: a primeira será 113, a se~, 213 e a terceira, 313.
9. IEXfO/.:lJSTIrICAÇAO - Deverá ser utilizado para a IedaçãO do texto
da
Eneida e, a critério do autor, de sua justificação. O 1niclo da justificação deverá estar claIamellte separado do texto da Eilelda pelo
titulo
Plóplio (.:lJSTIFlCAÇAO). Se o espaço for insuficiente, deverá ser usada
outra folha deste lIeSIO foraulário.
la. PARJVoEHTAR - Este c alijlO deverá ser assinado pelo Deputam autor da Emen
da. A data será a~la em ~ a Emenda for entregue na Canissão.
8.

OOS.: fazer refelêslCia claTa aI) dispositlvo a ser erendaâJ ( titulo, capitulo, sa;ão, sUlseção ou artigo, cacut/pará~fo, inciso,
alínea, rúnero).
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EMENDA

..
CÂMARA

DOS

DEPUTADOS

NQ

aJSSIFICAClO

'IODO DE lO 112
42 6

!.. 9~

[ ] StlIESSIVA
[ 1 AIlUTIlATlVA

(xl USTIMIVA
[ ) IIODIFICATIVA

COIIISSIODE eôMISSAO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇAO E SERVIÇO POBLICO
MllOI
PAIlIOO

I DEPUTADO

PAU LO ROCHA

PT

[ ] AOlnvA DE

T lfY
If

P~lllA

/1

l·

TEXTOIJISTIfltAtlo

PROJETO DE L EI N° 426/95
EMENDA SUBS11TUTIVA

•

Substitua-se o art. l° do PL 426/95 por:
Art. l° - O art. 16 da Lei nO 5.540, de 28 de. novembro de 1968, com as alterações introduzidas pela
Lei nO 6.240, de 3 de junho de 1977 e pela Lei n° 7.177, de 19 de dezembro de 1983, passa a vigorar com a seguinte
redação:

o

CfJ

..

cr:

UJ

:>

o
Z

Art. 16 - A nomeação de dirigentes de instituições de ensino superior obedecerá o seguinte:

,

I .

I - o dirigente máximo das instituições de ensino superior e, se for o caso, o seu vice, serão escolhidos

. entre seus docentes na forma definida em seus estatutos, assegurada, no caso das instituições públicas, a participação
, de· professores, servidores e alunos no processo de escolha, cabendo a nomeação, ao chefe do Poder Executivo
competente.

n - os

I

estatutos e regimentos.

Ul
LU

JUSTIFICATIVA

~O

U
:I

dirigentes de unidades das universidades serão escolhidos de acordo com os respectivos

e I-

O PL N" 426/95 propõe modificações em dispositivos da Lei nO 5.540/68, da Lei nO 6.240/77 e da
Lei nO 7.177/83 que regulamentam o processo de escolha de dirigentes das Universidades Federais.

CfJ

Até 1977, a escolha de dirigentes das IFES se fazia através de lista triplice elaborada pelos
respectivos colegiados e submetida ao Presidente da República. Para evitar a chance de ficar sem escolha o governo
militar impôs a lista sêxtupla, garantindo assim encontrar sempre um nome de sua confiança.

Ct

Z

...

Se com a lista triplice já havia um enorme espaço para a escolha fisiológica, com a lista sêxtupla este
espaço tornou-se infinito. Com a reorganização da sociedade civil, a comunidade da Universidade organiza-se na
defesa da autonomia universitária, fundamental para o efetivo exercício da produção e transmissão do conhecimento
Assim, encontra mecanismos democráticos que permitem elaborar a lista sêxtupla conforme determina a lei . É
evidente que com este processo o executivo ficou sem alternativas para a política fisiológica que sempre norteou este
tipo de escolha. Desta forma, surgem conflitos entre o executivo e a Universidade. Este é o motivo real que leva o
executivo a apresentar o PL n0426/95.

É óbvia a necessidade de modificar uma lei da ditadura militar, notadamente após a promulgação da
Constituição de 1988 que tanto caminhou no que se refere à educação. Esta modificação encontra-se contemplada na
proposta de Lei de Diretrizes e Bases da Educação, já aprovada pela Câmara dos Deputados, assim como pela
Comissão de Educação do Senado Federal. (parecer nO 250/94 de autoria do Senador Cid Saboia de Carvalho).

J4 j 06j 9F
MTA

ASSIMTII.
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CÃMARA

DOS

00 .1J ! ca s:

DEPUTADOS

~m~o--~---------,

'IOEO DE LD 112

!

426
COIIISSIODE

I

..

COMISSAO DE TRA

95

H

[ 1 IIOOmCATIVA

DE ADMINISTRA AO E SERVI O POBLICO

AUTOR
DEPUTADO

[lItDInVA DE

e<l SUlSTITUTIVA

[ 1 SlfIESSIUA
[ 1 AIl1ITIlATIVA

'AITIDO

PT

PA ULO ROCHA
TmO/~O

A lei de Diretrizes e Bases da Educação, tão urgente e necessária para o país, tramita há seis longos
anos pelo Congresso. O Ministério da Educação, que até agora não apresentou nenhuma proposta consistente para a
educação, vem sistematicamente insistindo em propostas que tratam de assuntos contemplados pelo projeto de IDB,
que tanto se esforçam em obstruir. Desta forma, o próprio Ministério da Educação toma ridicula sua afirmação na
exposição ·de motivos do PL n° 426/95, quando diz: "É de extraordinária urgência a necessidade de disciplinar o
processo de escolha dos dirigentes das instituições federais de ensino superior".
As 'Universidades Federais tem inúmeros problemas. Um deles é, sem dúvida. a escolha dos reitores
pelo 'executivo, o que toma a Universidade vulnerável · às .influências de caráter politico partidário e de cunho
fisiológico, agravando ainda mais suas dificuldades, porque leva para o interior destas instituições a mesma prática
fisiológica: . .

o

Cfl
~

LtJ

:>
Õ

:z
tO
liJ

Obviamente, há que se mudar o processo como se dá a escolha dos dirigentes das IFES no sentido do
aprofundamento do processo democrático, tendo em vista o conteúdo acadêmico .ao qual necessariamente estará
subordinado .. Não será nunca a escolha burocrática do dirigente universitário que garantirá a qualidade acadêmica.
.' Somente o amadurecimento científico e político da Universidade levará ao processo mais adequado de escolha.
A Constituição, em seu artigo 207, assegura a autonomia didático -científica, aministrativa e de
gestão financeira e patrimonial às Universidades. Assim, está assegurada constitucionalmente a possibilidade de a
Universidade determinar, ela mesma, a forma como fará a escolha de seu reitor. Tanto assim é, que a Constituição do
Estado de São Paulo afirma que a escolha dos reitores das Universidades Estaduais Paulistas se fará na forma que
dispuserem seus estatutos.

U

Ora, se a autonomia, garantida constitucionalmente, permite que a Universidade decida como fará o
processo de escolha de seus dirigentes, qual a necessidade de uma lei definindo esta escolha pelo executivo? A resposta
certamente não passa pelo interesse acadêmico, ela é de caráter exclusivamente político, como se pode perceber pela
exposição de motivos do executivo.

Cfl

No que se refere à escolha de dirigentes de unidades universitárias, o PL 426/95 revela todo o
espírito autoritário que emana do executivo.

~O

e I-~
Z
~

O orgão máximo de deliberação de uma universidade, o Conselho Universitário, terá sempre que ser
constituido, além de outros membros, pelos diretores de unidades universitárias. Assim, se o reitor escolhe o diretor,
nos termos propostos por eSte PL, ele estará compondo este colegiado, moldando-o à sua imagem e semelhança,
impedindo que ele se constitua democráticamente, e a democracia é absolutamente fundamental no processo de
construção do conhecimento, portanto, na vida da universidade.
.
Assim, propomos emend<o substitutiva com a formulação contida no projeto de LDB, já aprovado na
Câmara dos Deputados e na Comissão de Educação do Senado, formulação esta, que contempla no espírito e na letra,
o conteúdo do art. 206 da Constituição Federal em seu inciso VI:
"gestão democrática do ensino público, na forma da lei"

('

I

I
DATA

-

-

/

.........

J

,AIlJIDTAI

-

~

~

--4'. I/'<-e
üSIiiTIIÂ
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I

(
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~
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•
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PRIME IRA SECRETARIA
Em t I /12/ 95
De ordem, ao Senh or Sec retá rio- Ger al da Mesa.

~~~e~~~b~n!~=RES

•

Senhor Primeiro-Secretário,

Comunico a Vossa Excelência que, aprovado sem alterações pelo
Senhor Presidente da
Senado Federal, em revisão, foi encaminhado ao Excelentíssimo
eral , o Projeto de Lei
República, para os fms constantes do art. 66 da Constituição Fed
ra dispositivos da Lei
da Câmara n° 107, de 1995 (PL nO 426 , de 1995 , nessa Casa), que "alte
esso de escolha dos
n° 5.540, de 28 de novembro de 1968, que regulamentam o proc
dirigentes universitários" .

Senado Federal, em

J. CJ de dezembro de 1995

•
El OcJ.... / 0/1

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Wil son Campos
DD . Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
JF/.
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Oficio n° 6} (SF)

•

Senhor Primeiro-Secretário,

Encaminho a Vossa Excelência, para os devidos frns, o incluso
autógrafo do Projeto de Lei da Câmara n° 107, de 1995 (PL n° 426, de 1995, nessa Casa),
sancionado pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da República, que "altera dispositivos da
Lei nO 5.540, de 28 de novembro de 1968, que regulamentam o processo de escolha dos
dirigentes universitários".

Senado Federal, em /

t

de janeiro de 1996

•
PRIMEIRA

SECRETARIA

Em d 8/ 01 / 9.p"_. Ao Senhor
a d

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Wilson Campos
DD. Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputf~-~:-:-_ _ _ _ _ _ __

A R QU I VE .

JF/.
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Altera dispositivos da Lei n° 5.54 0, de 28
de novembro de 1968, que regulamentam
o processo de escolha dos dirigentes
universitários .

•
•

•

•

o Congresso Nacional decreta:
, com as
Art. 1° O art. 16 da Lei n° 5.540, de 28 de novembro de 1968
Lei n° 7.177, de 19
alterações introduzidas pela Lei n° 6.42 0, de 3 de junh o de 1977, e pela
de dezembro de 1983 , passa a vigorar com a seguinte redação:
" Art. 16. A nomeação de Reitores e Vice-Reitores de
árias e
universidades , e de Diretores e Vice-Diretores de unidades universit
de estabelecimentos isolados de ensino superior obedecerá ao seguinte:
I - o Reitor e o Vice-Reitor de universidade federal serão
res dos
nomeados pelo Presidente da República e escolhidos entre professo
cujos
dois níveis mais elevados da carreira ou que possuam título de doutor,
giado
nomes figurem em listas tríplices organizadas pelo respectivo cole
para
máximo , ou outro colegiado que o englobe, instituído especificamente
este fim, sendo a votação uninominal;
II - os colegiados a que se refere o inciso anterior, constituídos
e da
de representantes dos diversos segmentos da comunidade universitária
corpo
sociedade, observarão o mínimo de setenta por cento de membros do
docente no total de sua composição;
m - em caso de consulta prévia à comunidade universitária, nos
erão a
termos estabelecidos pelo colegiado máximo da instituição, prevalec
do
votação uninominal e o peso de setenta por cento para a manifestação
pessoal docente em relação à das demais categorias;
IV - os Diretores de unidades universitárias federais serão
incisos
nomeados pelo Reitor, observados os mesmos procedimentos dos
anteriores;
V - o Diretor e o Vice-Diretor de estabelecimento isolado de
reza
ensino superior mantido pela União, qualquer que seja sua natu
em lista
juríd ica, serão nomeados pelo Presidente da República, escolhidos

- ----

--
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2

.

)

•
•

•

disposto
tríplice prep arad a pelo respectivo colegiado máximo , observado o
nos incisos I, II e ITI;
VI - nos casos em que a instituição ou a unidade não cont ar com
título de
docentes , nos dois níveis mais elevados da carreira ou que poss uam
s serão
dou tor, em número suficiente para com pore m as listas tríplices , esta
completadas com docentes de outras unidades ou instituição;
VII - os dirigentes de universidades ou estabelecimentos isolados
tutos e
particulares serão escolhidos na forma dos respectivos esta
regimentos;
VIII - nos demais casos, o dirigente será escolhido conforme
estabelecido pelo respectivo siste ma de ensino.
Parágrafo único. No caso de instituição federal de ensino
re este
superior, será de quatro anos o man dato dos dirigentes a que se refe
rvado
artigo, sendo perm itida uma únic a recondução ao mesmo cargo, obse
mentos,
nos demais casos o que dispuserem os respectivos estatutos ou regi
pelo
aprovados na forma da legislação vigente, ou conforme estabelecido
respectivo sistema de ensino."
n° 5.540,
Art. r A recondução prevista no parágrafo único do art. 16 da Lei
será veda da aos atuais
de 28 de novembro de 1968, a que se refere o art. 1° desta Lei,
ocupantes dos cargos expressos no citado dispositivo.
Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
7, de 19
Art. 4° Revogam-se as Leis nOs 6.420, de 3 de junh o de 1977, e 7.17
de dezembro de 1983.
Senado Federal, em ;Lo de dezembro de 1995

•

/~--=-----r-_I
Sen ador José Sarney.
Presidente do Senado Federal

JFI.
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SENADO FEDERAL
PROTO COL O LEGISLATIVO

p. L. C. N. a _____JQ].J ~9..5..

Altera dispositivos da Lei nO 5_540,
de 28 de novembro de 1968, que regulamentam o processo de escolha dos
dirigentes universitários.

o

•

CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art.

1°

novembro de 1968,

O art.

16

da

Lei

nO

5.540,

de

28

de

com as alterações introduzidas pela Lei nO

6 . 420, de 3 de junho de 1977, e pela Lei nO 7.177, de 19 de
•

dezembro de 1983, passa a vlgorar com a seguinte redação:
"Art.
Vice-Reitores

16
de

Vice-Diretores

A

nomeação

universidades,

de

estabelecimentos

unidades
isolados

e

de

Reitores

e

de

Diretores

e

universitárias
enslno

de

e

de

superlor

obedecerá ao seguinte:
I

•

O

Reitor

universidade federa l

e

Vice-Reitor

o

de

serão nomeados pelo Presidente

da República e escolhidos entre professores dos dois
níveis

malS

título

de

elevados

doutor,

tríplices

da

carrelra

cUJos

organizadas

nomes

pelo

ou

que

figurem

possuam

em

respectivo

listas

colegiado

máximo, ou outro colegiado que o englobe, instituído
especificamente

para

este

fim,

sendo

a

votação

uninominal;
11
inciso anterior,

os

colegiados

a

que

se

refere

o

constituídos de representantes dos

di versos segmentos da comunidade uni versi tária e da
sociedade,

observarão o mínimo de 70%
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(setenta por

cento)

de membros do corpo docente no total de sua

composição;
111
comunidade

em

caso

universitária,

consulta

de
nos

termos

prévia

à

estabelecidos

pelo colegiado máximo da instituição, prevalecerão a

•

votação
cento)

uninominal
para

a

e

o

peso

manifestação

de

do

(setenta

70%

pessoal

por

docente

em

relação à das demais categorias;
IV

Diretores

os

unidades

de

uni versi tárias federais serão nomeados pelo Rei tor,
observados

mesmos

os

.

.

l.ncl.SOS

dos

procedimentos

anteriores;
Diretor

o

V

estabelecimento

isolado de

e

o

enSl.no

Vice-Diretor

de

superior mantido

pela União, qualquer que seja sua natureza jurídica,
serão

nomeados

escolhidos

em

respectivo

pelo

Presidente

lista

tríplice

colegiado

máximo,

da

República,

preparada

observado

o

pelo

disposto

nos incisos I, 11 e 111;
VI unidade

não

nos casos em que a instituição ou a

contar

com

docentes,

nos

dois

níveis

mais elevados da carrel.ra ou que possuam tí tulo de
doutor, em número suficiente para comporem as listas
tríplices,

estas

serão completadas

com docentes de

outras unidades ou instituição;
VII
estabelecimentos
escolhidos

na

os

dirigentes
isolados

forma

dos

de

universidades

particulares
respectivos

regimentos;
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ou

serão

estatutos

e

·

,

VIII - nos dema i s casos, o dirigente será
escolhido

conforme

sistema de

estabelecido

respectivo

pelo

ens~no.

Parágrafo único - No caso

de

instituição

federal de ensino superior,será de 4 (quatro) anos o
mandato dos dirigentes a que se

refere este artigo,

sendo permitida uma única recondução ao mesmo cargo,
observado

nos

respectivos
forma

demais

casos

estatutos ou

o

que

dispuserem os

regimentos, aprovados

da legislação vigente, ou

na

conforme estabele-

cido pelo respectivo sistema de ensino."
Art .

2°

- A recondução prevista no parágrafo único

do art. 16 da Lei nO 5.540, de 28 de novembro de 1968, a que
se

refere

o

art .

1°

desta

lei,

será

vedada

aos

atuais

ocupantes dos cargos expressos no citado dispositivo.
Art.

3°

-

Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art.

4°

Revogam-se

as

Leis

n Os

6 . 420,

de

junho de 1977, e 7 . 177, de 19 de dezembro de 1983.
CÂMARA DOS DEPUTADOS ,

30

de · ~e~

de 1995.

~---
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3

de

•

-

Aviso n° 2.665

- SUPARlC. Civil.
Brasília, 21

de dezembro de 1995.

Senhor Primeiro Secretário,

Encaminho a essa Secretaria Mensagem com a qual o Excelentíssimo Senhor
Presidente da República restitui dois autógrafos do texto aprovado do Projeto de Lei n° 107, de
1995 (n° 426/95 na Câmara dos Deputados), que se converteu na Lei n° 9.1.92 ,de 21
de7-embro de 1995,

Atenciosamente,

c

C_--...~_-...,.\...J>--... _J-...

CLOVIS DE BARROS CARVALHO
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil
da Presidência da República

A Sua Excelência o Senhor
Senador ODACIR SOARES
Primeiro Secretário do Senado Federal

BRASILIA-DF.
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de

Mensagem n° 1. 472

Senhores Membros do Congresso Nacional,

Nos tennos do artigo 66 da Constituição Federal, comunico a Vossas Excelências
que acabo de sancionar o projeto de lei que "Altera dispositivos da Lei n° 5.540, de 28 de
novembro de 1968, que regulamentam o processo de escolha dos dirigentes universitários". Para o
arquivo do Congresso Nacional, restituo, nesta oportunidade, dois autógrafos do texto ora
convertido na Lei n09 .192 ,de 21

de dezembro de 1995.

Brasília,21
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LEI N° 9.192, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1995.

Altera dispositivos da Lei n° 5.540, de 28 de
novembro de 1968, que regulamentam o
processo de escolha dos dirigentes
universitários.

,

O
PRESIDENTE
DA
REPUBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanClono a seeuinte

Lei:

Art. 1° O art. 16 da Lei n° 5.540, de 28 de novembro de 1968, com as alterações

•
•

introduzidas pela Lei n° 6.420, de 3 de junho de 1977, e pela Lei n° 7.177, de 19 de dezembro de
1983, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 16. A nomeação de Reitores e Vice-Reitores de universidades, e de Diret'Jrcs e

Vice-Diretores de unidades universitárias e de estabelecimentos isolados de ensino superior
obedecerá ao seguinte:
I - o Reitor e o Vice-Reitor de universidade federal serão nomeados pelo Presidente
da República e escolhidos entre professores dos dois níveis mais elevados da carreira ou
que possuam título de doutor, cujos nomes figurem em listas tríplices organizadas pelo
respectivo colegiado máximo, ou outro colegiado que englobe, instituído especificamente
para este fim, sendo a votação uninominal;
II - os colegiados a que se refere o inciso anterior, constituídos de represerltantes dos
diversos segmentos da comunidade universitária e da sociedade, observarão o mínimo de
setenta por cento de membros do corpo docente no total de sua composição;

m - em caso de consulta prévia à comunidade universitária, nos tennos estabelecidos
pelo colegiado máximo da instituição, prevalecerão a votação uninominal e o peso de
setenta por cento para a manifestação do pessoal docente em relação à das d.:!mais
categorias;
IV - os Diretores de unidades universitárias federais serão nomeados pelo Reit.1r,
observados os mesmos procedimentos dos incisos anteriores;

v - o Diretor e o Vice-Diretor de estabelecimento isolado de ensino superior mantido

pela União, qualquer que seja sua natureza jurídica, serão nomeados pelo Presidente da
República, escolhidos em lista tríplice preparada pelo respectivo colegiado má--:imo,
ob~ervado o disposto nos incisos I, 11 e m;

VI - nos cao;;os em que a instituição ou a unidade não contar com docentes, nos dois
níveis mais elevados da carreira ou que possuam título de doutor, em número suficiente

-

- - - --

-

-

-
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-

- - -- - -

•

FI. 2 da Lei n° 9.192, de 21.12.95.

para comporem as listas tríplices, estas serão completadas com docentes de outras unidades
ou instituição;

vn - os

dirigentes de universidades ou estabelecimentos isolados particulares serão
escolhidos na forma dos respectivos estatutos e regimentos;

vm -

nos demais casos, o dirigente será escolhido conforme estabelecido pelo
respectivo sistema de ensino.
Parágrafo único. No easo de instituição federal de ensino superior, será de quatro
anos o mandato dos dirigentes a que se refere este artigo, sendo permitida uma única
recondução ao mesmo cargo, observado nos demais casos o que dispuserem os respectivos
estatutos ou regimentos, aprovado na forma da legislação vigente, ou conforme
estabelecido pelo respectivo sistema de ensino."
•
•

Art. 2° A recondução prevista no parágrafo único do art. 16 da Lei n° 5.540, de 28
de novembro de 1968, a que se refere o art. 1° desta Lei, será vedada aos atuais ocupantes dos
cargos expressos no citado dispositivo .
Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação
Art. 4° Revogam-se as Leis nOs 6.420, de 3 de junho de 1977, e 7.177, de 19 de
dezembro de 1983.
Brasflia, 21 de dezembro de 1995; 1740 da Independência e 1070 da República.
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I

I.

CÂMARA
LEI NC:

•

DOS

DEPUTADOS

9.1.92/95

PROJETO DE LEI NC:

426/95

EXECUTIVO

AUTOR:

SANe I ONADO EM: 21 • 1 2 • 95
PUBLICADO NO 0.0. de

22.12.95, pág.

21817,

Colo 01

.

LEI N- 9.192. DE 21 DE DEZEMBRO DE 199.5.
Altera dispositivos da Lei n° 5.540. de 28 de
novembro de 1968. que regulamentam o
processo de escolha dos dirigentes
..___ '.
. .. _ _.
_universitários.
.
O
PRESIDENTE
DA
REPUBLICA
Faço saber que o Congresso
Nacional decreta e eu sanciono a seguinte

/

~j

An. 1° O art. 16 da Lei n" 5.540. de 28 de novembro de 1968. com as alterações
introduzidas pela Lei n° 6.420. de 3 de junho de 1977. e pela Lei n° 7.177. de 19 de dezembro de
1983. passa a vigorar com a seguinte redac!lo~
• An. 16. A nomeação de Reitores e Vice-Reitores de universidades. e de Diretores e
Vice-Diretores de unidades universitárias e de estabelecimentos isolados de ensino suret10r
obedecei! ao seguinte:

I - o Reitor e o Vice-Reitor de universidade federal serão nomeados pelo Presidente
da República e escolhidos entre professores dos dois níveis mais elevados da carreira ou
que possuam título de doutor. cujos nomes figurem em listas tríplices organizadas pelo
respectivo colegiado máximo. ou outro colegiado que englobe. instituído espcciIicamente
para este fun. sendo a votação uninominal:
U - os colegiados a que se refere o inciso anterior. constituídos de represcr.lantes dos
diversos segmentos da comunidade universitária e da sociedade. observ:u-ão o mínimo de
setenta por cento de membros do corpo docente no total de sua composição;

m - em caso de consulta prévia à comunidade universitária. nos termos cstabeh:cidos
pelo colegiado máximo da instiruiç!lo. prevalecerão a votação uninominaJ e o peso de
setenta por cento para a manifestação do pessoal docente em relaçio à das d.!mais
categorias;
_ __
IV - os Diretores de unidades universitárias federais serão nomeados pelO Reil.lr.
observados os mesmos procedimentos dos incisos anteriores;
V - o Diretor e o Vice-Diretor de estabelecimento isolado de ensino superior mantido
pela União. qualquer que seja sua natureza jurídica. serão nomeados pelo Presidenle da
Repl1blica. escolhidos em lista tríplice preparada pelo respectivo colegiado máT.imo.
ob..oervado o disposto nos incisos I. U e m;
VI - nos caws em que a instituição ou a unidade não contar com docentes. nos dois
níveis mais elevados da carreira ou qne possuam título de doutor. em número sufu:icntc
para comporem as listas tríplices. estas serão completadas com docentes de ouIl'as unidades
ou instituição;

vn - os dirigentes de universidades ou estabelecimentos isolados particulares serão
escolhidos na forma dos respectivos estarutos e regimentos;

vm - nos demais casos, o dirigente será escolhido conforme estabelecido pelo
respectivo sistema de ensino.
Partgrafo ónico. No caso de instiruição federal de ensino superior. será de qualro.
anos o mandato dos dirigentes a que se refere este artigo. sendo permitida uma ónica'
recondução ao mesmo cargo. observado nos demais casos o que dispuserem os respectivos
estatutos ou regimentos. aprovado na forma da legislação vigente. ou conforme
estabelecido pelo respectivo sistema de ensino.•
An. Z' A recondução prevista no parágrafo t1nico do ar!. 16 da Lei n° !5.54O. de 28
de novembro de 1968. a que se refere o ar!. l° desta Lei. será vedada aos atuais ocupantes dos
cargos expressos no citado dispositivo.
.
~
.
'. ~"" ...
An. 30 'Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaçaO ~
Ar!. 4° Revogam-se as Leis nOs 6.420. de :; de junho de 1977. e 7.177. de 19 de
de=bro de 1983.
•
...

- ..
~

Brasília, 21 de dezembro de 1995; 174" da Independência e 107" da Repóblica.
:

-

.' .

'

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
..

GER 3.17.23 .004·2 - (MAII92)
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JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE DOURADOS/MS

CERTIDÃO DE PESQUISA DE PREVENÇÃO
PROCESSO: 5000709-97.2019.4.03.6002
CLASSE: AÇÃO CIVIL PÚBLICA (65)
PARTES: AUTOR: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/MS
RÉU: ETIENNE BIASOTTO, CLAUDIA GONCALVES DE LIMA, LIANE MARIA CALARGE, CAIO
LUIS CHIARIELLO, JOELSON GONCALVES PEREIRA, NELSON LUIS DE CAMPOS DOMINGUES,
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS, UNIÃO FEDERAL

Informo a Vossa Excelência, para as providências cabíveis, que o Processo n. 500070997.2019.4.03.6002 apresentou a seguinte relação de prováveis prevenções:
4ª Vara Federal de Campinas CuPrSe 0011674-46.2015.4.03.6105 - Ensino Superior MINISTERIO PUBLICO
FEDERAL - PR/SP X INSTITUICAO EDUCACIONAL TERRA DA UVA LTDA e outros (6)Distribuído em: 10/08/2015
1ª Vara Cível Federal de São PauloACP 0022497-65.2013.4.03.6100 - Ensino Superior MINISTERIO PUBLICO
FEDERAL - PR/SP X ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA e outros (1)Distribuído em: 09/12/2013
10ª Vara Cível Federal de São PauloACP 0024304-04.2005.4.03.6100 - Ensino Superior MINISTERIO PUBLICO
FEDERAL - PR/SP X UNIÃO FEDERALDistribuído em: 25/10/2005
9ª Vara Cível Federal de São Paulo ACP 0007998-52.2008.4.03.6100 - Ensino Superior MINISTERIO PUBLICO
FEDERAL - PR/SP X ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA e outros (1)Distribuído em: 02/04/2008
Certiﬁco, ainda, que, conforme a Tabela de Custas da Justiça Federal em vigor na nesta data, os
presentes autos não se sujeitam ao pagamento de custas.
Do que, para constar, lavrei o presente termo.

Dourados, 3 de maio de 2019.
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AÇÃO CIVIL PÚBLICA (65) Nº 5000709-97.2019.4.03.6002 / 1ª Vara
Federal de Dourados
AUTOR: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/MS
RÉU: ETIENNE BIASOTTO, CLAUDIA GONCALVES DE LIMA, LIANE MARIA
CALARGE, CAIO LUIS CHIARIELLO, JOELSON GONCALVES PEREIRA,
NELSON LUIS DE CAMPOS DOMINGUES, FUNDACAO UNIVERSIDADE
FEDERAL DA GRANDE DOURADOS, UNIÃO FEDERAL

DECISÃO

Vistos em inspeção.

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL propôs a presente AÇÃO
CIVIL PÚBLICA em face de ETIENNE BIASOTTO, CLAUDIA GONCALVES DE
LIMA, LIANE MARIA CALARGE, CAIO LUIS CHIARIELLO, JOELSON
GONCALVES PEREIRA, NELSON LUIS DE CAMPOS DOMINGUES,
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS e UNIÃO
FEDERAL, objetivando a concessão de liminar para: suspender a lista
tríplice encaminhada pela UFGD ao Ministério da Educação; que a União
se abstenha de considerar os nomes constantes no respectivo
instrumento para ocupar os cargos de reitor e vice-reitor da
Universidade; início de novo processo eleitoral imediatamente; que se
declare que os professores Etienne, Cláudia, Joelson, Nelson, Liane e
Caio não poderão concorrer ao pleito em substituição, pois agiram com
falta de ética, decoro e deliberadamente de forma ilegal, o que enseja a
cassação de suas chapas, nos termos do art. 18 do regulamento
eleitoral.

Narra a petição inicial, em síntese, que a UFGD aprovou a
resolução n. 001/2018, que dispõe sobre o procedimento de Consulta
Prévia para a escolha do Reitor e Vice-Reitor, para a gestão 2019/2023.
Tal procedimento foi bipartido, havendo uma primeira fase - não
vinculante - na qual foi ouvida a comunidade acadêmica, e uma segunda
etapa de votação pelo Colégio Eleitoral da Universidade.
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No entanto, durante o processo de Consulta Prévia, os candidatos
ao
cargo
assinaram
espontaneamente
um
documento
se
comprometendo a não compor a lista tríplice caso não fossem eleitos
em 1º lugar. Assim, na reunião do Colégio Eleitoral apenas a chapa dos
candidatos Etienne e Cláudia se inscreveu, além de mais 02 professores
alinhados politicamente com os primeiros, que, na realidade, não
tinham interesse em ocupar o cargo e não se submeteram a consulta
prévia perante a comunidade acadêmica.

Assim, para o MPF, ao assumirem o compromisso formal entre si
de somente o candidato mais votado perante a comunidade
universitária colocar o nome a disposição do Colégio Eleitoral, os
candidatos frustraram a ﬁnalidade da instituição da lista tríplice, que é
fornecer 03 nomes de igual representatividade ao Presidente da
República para que um seja escolhido, independentemente de ser o
mais votado ou não na votação local.

Por ﬁm, ao considerar que os candidatos agiram com falta de
ética, contrariando a lei e a moralidade administrativa, o Parquet
requereu a inelegibilidade dos antigos concorrentes em novo pleito a ser
realizado em virtude da nulidade do atual.

Com a inicial, vieram documentos.

Historiados, decide-se a questão posta.

Para deferimento da tutela de urgência é necessário que estejam
presentes os requisitos constantes do artigo 300 do CPC, notadamente a
demonstração da probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo.

Vale destacar que somente em situações excepcionais, nas quais
efetivamente exista a iminência de dano irreparável ou de difícil
reparação, é possível a concessão da tutela de urgência.

A Lei n. 5.540/1968, em seu art. 16, III, com redação dada pela Lei
n. 9.192/1995, estabelece que “em caso de consulta prévia à
comunidade universitária, nos termos estabelecidos pelo colegiado
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máximo da instituição, prevalecerão a votação uninominal e o peso de
setenta por cento para a manifestação do pessoal docente em relação à
das demais categorias”

O Decreto n. 1.916/1996, ao regulamentar o processo de escolha
dos dirigentes de instituições federais de ensino superior, prevê em seu
art. 1°, § 4º, que o colegiado máximo da instituição poderá
regulamentar processo de consulta à comunidade universitária,
precedendo a elaboração das listas tríplices, caso em que prevalecerão
a votação deﬁnida no § 2º e o peso de setenta por cento dos votos para
a manifestação do corpo docente no total dos votos da comunidade.

Vê-se que a UFGD optou por realizar a consulta à comunidade
universitária, previamente à votação pelo Colegiado Eleitoral, conforme
“regimento da consulta prévia para escolha do reitor e vice-reitor da
UFGD”, aprovado pela Resolução nº 001 de 07 de dezembro de 2018 do
Colégio Eleitoral (ID 16888993).

Deste modo, candidataram-se ao cargo de reitor perante a
comunidade acadêmica três chapas, são elas: Chapa 01, formada pelo
Professor Etienne e a Professora Cláudia; Chapa 02 formada pelo
Professor Joelson e pelo Professor Nelson e chapa 03 formada pela
Professora Liane e Professor Caio, conforme informação disponível em
https://portal.ufgd.edu.br/noticias/chapa-1---unidade-ufgd-e-avencedora-da-consulta-previa-para-reitoria.

Todavia, de acordo com a nota divulgada pela UFGD, “durante o
processo de Consulta Prévia, todos os professores doutores que se
candidataram ao cargo assinaram espontaneamente um documento
elaborado pelo Sindicato dos Técnicos Administrativos (SINTEF),
Associação dos Docentes (ADUF) e Diretório Central dos Estudantes
(DCE), os três segmentos que compõe a Universidade. Neste
documento, os candidatos se comprometeram a NÃO compor a lista
tríplice caso não fossem eleitos em 1º lugar (disponível em:
https://portal.ufgd.edu.br/noticias/ufgd-oferece-explicacoes-sobre-aconsulta-previa-e-eleicao-para-lista-triplice-1).

Devido a este acordo, somente o candidato mais votado perante a
comunidade universitária colocou o nome à disposição do Colégio
Eleitoral e, para integrar a mencionada lista tríplice, também se
candidataram a Reitor os professores Jones Dari Goettert e Antonio Dari
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Ramos, os quais não ﬁzeram campanha, não participaram dos debates e
não tinham interesse em efetivamente ocupar o cargo.

Neste ponto, não obstante a Nota Técnica n° 400/2018/CGLNES/
GAB/SESU/SESU, tenha mencionado que a “consulta prévia não vincula
juridicamente o Colegiado para elaboração da lista” (ID 16888992 - Pág.
7), certo é que o Presidente da República também não está vinculado a
escolher o candidato mais votado em lista tríplice.

Assim, realizar a consulta prévia, submetendo três chapas para
votação perante toda a comunidade acadêmica e, mediante acordo,
excluir duas delas da lista tríplice, frustrou-se o seu objetivo, que é
fornecer nomes que realmente tenham representatividade, já que os
nomes indicados não expressam a vontade da comunidade acadêmica,
nem a vontade real do Colégio Eleitoral. Além disso, compromete a
lisura do procedimento, pois deliberadamente se furtaram ao
cumprimento do previsto na Lei n. 5.540/1968.

Deste modo, restou esvaziada de sentido a consulta prévia, já que
parte signiﬁcativa da comunidade acadêmica não teve seu candidato
efetivamente concorrendo ao cargo, bem como não poderão ter o
candidato de sua preferência escolhido legitimamente pelo Presidente
da República. Ao revés, corre-se o risco de candidatos que nem mesmo
se mostraram dispostos em disputar o cargo, seja escolhido pelo
Presidente, que como já mencionado, não se vincula a escolher o mais
votado.

Ante o exposto, parcial e liminarmente, DEFERE-SE o provimento
antecipatório, para SUSPENDER a lista tríplice encaminhada pela UFGD
ao Ministério da Educação e DETERMINAR o início imediato de novo
processo de escolha do Reitor da Universidade Federal da Grande
Dourados.

Lado outro, rejeita-se o pleito de inexigibilidade dos candidatos
que participaram do processo eleitoral anterior, pois isto apenas
reforçaria o fato de que não se estaria respeitando a vontade do corpo
universitário e a efetiva representatividade que os candidatos possuem
perante a comunidade universitária.
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Designe a Secretaria audiência para tentativa de conciliação, a
qual será realizada na sala de audiências desta Vara Federal.

Citem-se as rés e intimem-se as partes para a audiência
conciliatória ora designada.

Se houver a audiência de conciliação, mas dela não resultar
acordo ou as partes não comparecerem, o prazo para contestação
observará o disposto no art. 335, I, c/c art. 679, ambos do CPC . Advirto
as partes quanto ao preceito estampado no CPC, 334, § 8º.

Especifique a parte autora, imediatamente, no prazo de 05 dias,
outras provas que almeja produzir, justiﬁcando-as, sob pena de
indeferimento. Os réus farão o mesmo no prazo de contestação. Não o
fazendo, incorrerão as partes em preclusão. Se necessária a prova
testemunhal, as partes, imediatamente, nestes momentos, indicarão as
testemunhas, explicitando a pertinência de cada uma delas, sob pena
de indeferimento.

Com a defesa, apresentadas preliminares, documentos ou fatos
modiﬁcativos, impeditivos ou extintivos do direito do autor, manifestese a parte autora em réplica no prazo de 15 (quinze) dias.

Caso seja requerido o depoimento pessoal, caberá ao advogado da
parte informar-lhe acerca da data designada para audiência, bem como
de todos os atos do processo.

Após, venham os autos conclusos para saneamento do processo
ou seu julgamento no estado em que se encontrar.

Cópia desta decisão servirá de OFÍCIO a ser encaminhado à
Secretária da Educação Superior/SESu, vinculada ao Ministério da
Educação/MEC, para conhecimento e providências.

Cumpra-se.
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DOURADOS, 8 de maio de 2019.
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AÇÃO CIVIL PÚBLICA (65) Nº 5000709-97.2019.4.03.6002 / 1ª Vara Federal de
Dourados
AUTOR: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/MS

RÉU: ETIENNE BIASOTTO, CLAUDIA GONCALVES DE LIMA, LIANE MARIA CALARGE, CAIO
LUIS CHIARIELLO, JOELSON GONCALVES PEREIRA, NELSON LUIS DE CAMPOS
DOMINGUES, FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS, UNIÃO
FEDERAL

TERMO

Juntada do comprovante de envio do Ofício retro.
Dourados, 9 de maio de 2019.
Servidor(a)
(assinatura eletrônica)
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Page 1 of 1

DOURAD - SECRETARIA 1ª VARA - SE01 - Ofício 17049510 ref. autos n.
5000709-97.2019.403.6002

De:
Para:
Data:
Assunto:
Anexos:

DOURAD - SECRETARIA 1ª VARA - SE01
gabsesu@mec.gov.br
09/05/2019 12:57
Ofício 17049510 ref. autos n. 5000709-97.2019.403.6002
Decisão.pdf

Olá,
Segue anexo o Ofício 17049510 ref. autos n. 5000709-97.2019.403.6002.
Se quiserem acessar o processo inteiro apenas clicar neste link:
http://web.trf3.jus.br/anexos/download/N453502763

Favor acusar recebimento.

Att.,
Ana Paula Brito de Jesus – RF 7416
1ª Vara Federal de Dourados/MS
Rua Ponta Porã, 1875, Jardim América, Dourados-MS
dourad-se01-vara01@trf3.jus.br
(67) 3422-9804
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AÇÃO CIVIL PÚBLICA (65) Nº 5000709-97.2019.4.03.6002 / 1ª
Vara Federal de Dourados
AUTOR: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/MS
RÉU: ETIENNE BIASOTTO, CLAUDIA GONCALVES DE LIMA, LIANE
MARIA CALARGE, CAIO LUIS CHIARIELLO, JOELSON GONCALVES
PEREIRA, NELSON LUIS DE CAMPOS DOMINGUES, FUNDACAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS, UNIÃO
FEDERAL

DESPACHO

Designa-se o dia 28 DE MAIO DE 2019, ÀS 15 HORAS, para a
audiência de tentativa de conciliação, a qual será realizada na sala de
audiências desta Vara Federal.

Ficam cientes as partes de que deverão se fazer presentes na
audiência representantes das partes que tenham poder para
transigir acerca do objeto da demanda, de modo a viabilizar a
elaboração do termo de ajustamento de conduta judicial e a resolução
do litígio da melhor forma possível. Autoriza-se a participação do
procurador e representante da União pelo sistema CISCO.
Informações procedimentais poderão ser fornecidas pela secretaria por
correio eletrônico.

As partes têm o dever jurídico de comparecer, ao passo que o não
comparecimento será considerado ato atentatório à dignidade da
justiça, com multa de até dois por cento da vantagem econômica
pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União (CPC, art.
334, 8º).

CUMPRA-SE,
encaminhado(a) a:

servindo

de MANDADO

DE

CITAÇÃO a ser

Nome: ETIENNE BIASOTTO. Endereço: Rua Júlio Marques de
Almeida, 45, apto 4, bloco 2, Parque Alvorada, DOURADOS - MS - CEP:
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79823-430
Nome: CLAUDIA GONCALVES DE LIMA. Endereço: Universidade
Federal da Grande Dourados, Reitoria ou Faculdade de Ciências da
Saúde na Rodovia Dourados - Itahum, km 12 Cidade Universitária
79804970 - Dourados, MS - Brasil - Caixa-postal: 15020010
Nome: LIANE MARIA CALARGE. Endereço: Rua Ponta Porã, 3 200,
Vila Planalto, DOURADOS - MS - CEP: 79826-080 ou Reitoria da UFGD.
Nome: CAIO LUIS CHIARIELLO. Endereço: Rua João Fagundes de
Menezes, 4125, Jardim Europa, DOURADOS - MS - CEP: 79826-530.
Nome: JOELSON GONCALVES PEREIRA. Endereço: Rua José Luiz da
Silva, 890, Jardim Água Boa, DOURADOS - MS - CEP: 79812-190.
Nome: NELSON LUIS DE CAMPOS DOMINGUES. Endereço: Rua
Franca, 693, Alto das Paineiras, DOURADOS - MS - CEP: 79826-420
O Oﬁcial de Justiça buscará endereços pelos sistemas
RENAJUD e WEBSERVICE para otimizar a diligência.
Endereço de acesso às peças processuais com validade de
180
dias
a
partir
de
09/05/2019: http://web.trf3.jus.br/anexos/download/N453502763
Ficam os interessados cientiﬁcados de que este Juízo Federal se
localiza na Rua Ponta Porã, n.º 1.875, Jardim América, em Dourados/MS,
C E P 79824-130, Tel. (67) 3422-9804 – endereço eletrônico: douradse01-vara01@trf3.jus.br.
Intimem-se. Cumpra-se.
Dourados-MS.

Magistrado(a)
(assinatura eletrônica)
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA DA UNIÃO NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
ADVOGADOS
PARECER DE FORÇA EXECUTÓRIA n. 00028/2019/ADV/PUMS/PGU/AGU
PROCESSO JUDICIAL: 5000709-97.2019.4.03.6002
NUP: 00470.001504/2019-29 (REF. 5000709-97.2019.4.03.6002)
INTERESSADOS: CORREGEDORIA DO MINISTERIO PUBLICO FEDERAL E OUTROS
ASSUNTOS: ENSINO SUPERIOR
Objeto: Parecer de Força Executória. Concessão de tutela antecipada. Processo de escolha
do Reitor da UFGD.

I – SÍNTESE DA DEMANDA
Tratam os autos de ação de procedimento comum, com pedido de antecipação de tutela,
ajuizada pelo Ministério Público Federal – PR/MS em face de Etienne Biasotto, Cláudia
Gonçalves de Lima, Liane Maria Calarge, Caio Luis Chiariello, Joelson Gonçalves Pereira,
Nelson Luis de Campos Domingues, Fundação Universidade Federal da Grande Dourados –
UFGD e União Federal, objetivando a concessão de liminar para suspender a lista tríplice
encaminhada pela UFGS ao Ministério da Educação; para que a União se abstenha de considerar os
nomes constantes no respectivo instrumento para ocupar cargos de reitor e vice-reitor da Universidade;
para dar início a novo processo eleitoral imediatamente; e para que se declare que os professores
Etienne, Cláudia, Joelson, Nelson, Liane e Caio não poderão concorrer a novo pleito em substituição, pois
agiram com falta de ética, decoto e deliberadamente de forma ilegal, o que enseja a cassação de suas
chapas, nos termos do art. 18 do regulamento eleitoral.
Em 10/05/2019, a União foi intimada da decisão que deferiu o pedido de antecipação de
tutela feito pelo autor, proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Federal de Dourados, nos seguintes termos:
(...)
Ante o exposto, parcial e liminarmente, DEFERE-SE o provimento antecipatório, para
SUSPENDER a lista tríplice encaminhada pela UFGD ao Ministério da Educação e
DETERMINAR o início imediato de novo processo de escolha do Reitor da Universidade
Federal da Grande Dourados.
(...)

II – EXEQUIBILIDADE DA DECISÃO
O MM. Juízo da 1ª Vara Federal de Dourados deferiu o pedido de antecipação de tutela feito
pelo autor, Ministério Público Federal, para suspender a lista tríplice encaminhada pela Universidade
Federal da Grande Dourados ao Ministério da Educação e determinar o início imediato de novo processo
de escolha do Reitor daquela Universidade.
A decisão judicial tem exequibilidade imediata, iniciando-se em 13/05/2019.
III – DOCUMENTOS JUNTADOS
O processo judicial já está inserido no Sapiens (NUP 00470.001504/2019-29).
IV - CONCLUSÃO
Ante o exposto, conclui-se que a decisão proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Federal de
Dourados detém força executória, tendo sido deferido o pedido de antecipação de tutela para
determinar a SUSPENSÃO da lista tríplice encaminhada pela UFGD ao Ministério da Educação,
bem como para determinar o início imediato de novo processo de escolha do Reitor daquela
Universidade.

Campo Grande, 13 de maio de 2019.

SILVIA HELENA SERRA
ADVOGADA DA UNIÃO
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Documento assinado eletronicamente por SILVIA HELENA SERRA, de acordo com os normativos legais
aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 261331490 no
endereço eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): SILVIA HELENA
SERRA. Data e Hora: 13-05-2019 12:07. Número de Série: 1792733. Emissor: Autoridade Certiﬁcadora
SERPRORFBv5.
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14/05/2019

https://sapiens.agu.gov.br/documento/262114538

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
COORDENAÇÃO-GERAL PARA ASSUNTOS CONTENCIOSOS
ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS BLOCO 'L' SALA 720 7º ANDAR PLANO PILOTO 70047-900 BRASÍLIA - DF (61) 2022-7476/ 2022-7471

NOTA n. 01118/2019/CONJUR-MEC/CGU/AGU
NUP: 23000.009995/2019-98
INTERESSADOS: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS - UFGD
ASSUNTOS: LISTA TRÍPLICE
CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL
1.
Trata-se de solicitação, mediante o PARECER DE FORÇA EXECUTÓRIA n.
00028/2019/ADV/PUMS/PGU/AGU, de cumprimento de decisão judicial. A Procuradoria da União, atesta a força
executória da decisão, nos seguintes termos:
I – SÍNTESE DA DEMANDA
Tratam os autos de ação de procedimento comum, com pedido de antecipação de tutela, ajuizada
pelo Ministério Público Federal – PR/MS em face de Etienne Biasotto, Cláudia Gonçalves de
Lima, Liane Maria Calarge, Caio Luis Chiariello, Joelson Gonçalves Pereira, Nelson Luis de
Campos Domingues, Fundação Universidade Federal da Grande Dourados – UFGD e União
Federal, objetivando a concessão de liminar para suspender a lista tríplice encaminhada pela
UFGS ao Ministério da Educação; para que a União se abstenha de considerar os nomes
constantes no respectivo instrumento para ocupar cargos de reitor e vice-reitor da Universidade;
para dar início a novo processo eleitoral imediatamente; e para que se declare que os professores
Etienne, Cláudia, Joelson, Nelson, Liane e Caio não poderão concorrer a novo pleito em
substituição, pois agiram com falta de ética, decoto e deliberadamente de forma ilegal, o que
enseja a cassação de suas chapas, nos termos do art. 18 do regulamento eleitoral.
Em 10/05/2019, a União foi intimada da decisão que deferiu o pedido de antecipação de tutela
feito pelo autor, proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Federal de Dourados, nos seguintes termos:
(...)
Ante o exposto, parcial e liminarmente, DEFERE-SE o provimento antecipatório, para
SUSPENDER a lista tríplice encaminhada pela UFGD ao Ministério da Educação e
DETERMINAR o início imediato de novo processo de escolha do Reitor da Universidade Federal
da Grande Dourados.
(...)
II – EXEQUIBILIDADE DA DECISÃO
O MM. Juízo da 1ª Vara Federal de Dourados deferiu o pedido de antecipação de tutela feito pelo
autor, Ministério Público Federal, para suspender a lista tríplice encaminhada pela Universidade
Federal da Grande Dourados ao Ministério da Educação e determinar o início imediato de novo
processo de escolha do Reitor daquela Universidade.
A decisão judicial tem exequibilidade imediata, iniciando-se em 13/05/2019.
https://sapiens.agu.gov.br/documento/262114538
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III – DOCUMENTOS JUNTADOS
O processo judicial já está inserido no Sapiens (NUP 00470.001504/2019-29).
IV - CONCLUSÃO
Ante o exposto, conclui-se que a decisão proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Federal de
Dourados detém força executória, tendo sido deferido o pedido de antecipação de tutela para
determinar a SUSPENSÃO da lista tríplice encaminhada pela UFGD ao Ministério da
Educação, bem como para determinar o início imediato de novo processo de escolha do Reitor
daquela Universidade.

2.
Diante disso, e considerando a matéria em comento, encaminhem-se estes autos de processo
administrativo à Secretaria de Educação Superior – SESU/MEC, para que adote imediatamente as providências
cabíveis, nos termos solicitados pelo órgão de contencioso, bem como preste os esclarecimentos necessários e junte os
documentos pertinentes, com o intuito de informar sobre o cumprimento e dar subsídio a Procuradoria
solicitante, retornando os autos a esta CONJUR/MEC.
3.
Por fim, solicita-se, caso a matéria não seja de competência desta Secretaria, redirecionar a demanda ao
órgão competente, evitando-se a perda do prazo em curso e consequentemente prejuízo à defesa da União em Juízo.
Brasília, 14 de maio de 2019.

FAUSTO BRUNO MENEZES
ADVOGADO DA UNIÃO

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br mediante o
fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 23000009995201998 e da chave de acesso b67d0452

Documento assinado eletronicamente por FAUSTO BRUNO MENEZES, de acordo com os normativos legais aplicáveis.
A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 262114538 no endereço eletrônico
http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): FAUSTO BRUNO MENEZES. Data e Hora: 14-052019 15:42. Número de Série: 4404062608619807770. Emissor: AC CAIXA PF v2.

https://sapiens.agu.gov.br/documento/262114538
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Ministério da Educação
Esplanada dos Ministérios Bloco L, Edifício Sede - 3º Andar - Bairro Zona CívicoAdministrativa, Brasília/DF, CEP 70047-900
Telefone: 2022-8107 - http://www.mec.gov.br
OFÍCIO Nº 1410/2019/CGLNES/GAB/SESU/SESU-MEC
Brasília, 15 de maio de 2019.

À Senhora
Liane Maria Calarge
Reitora
Universidade Federal da Grande Dourados - UFGD
R. João Rosa Góes, 1761 - Vila Progresso
CEP: 79.825-070 - Dourados/MS
Assunto: Lista tríplice para escolha de Reitor.
Magnífica Reitora,
1.
A
Universidade
Federal da
Grande
Dourados
–
UFGD encaminhou, por meio do Ofício nº 122/2019-REITORIA/UFGD, a
documentação referente ao processo de elaboração da lista tríplice dos
candidatos ao cargo de Reitor daquela instituição para o quadriênio
2018/2022.
2.
Em 08 de maio de 2019, a Secretaria de Educação Superior
recebeu correspondência eletrônica oriunda da 1ª Vara Federal de
Dourados/MS, que encaminha decisão judicial (Doc. 1545253) exarada no
bojo da Ação Civil Pública nº 5000709-97.2019.4.03.6002, nos seguintes
termos:
Ante o exposto, parcial e liminarmente, DEFERE-SE o provimento antecipatório,
para SUSPENDER a lista tríplice encaminhada pela UFGD ao Ministério da
Educação e DETERMINAR o início imediato de novo processo de escolha do Reitor
da Universidade Federal da Grande Dourados.

3.
Informa-se que, em atendimento à determinação, a Secretaria
de Educação Superior suspendeu a tramitação da referida lista tríplice, até
nova ordem judicial. No que diz respeito à refeitura do processo eleitoral,
cabe sublinhar que a providência se encontra no âmbito da governança da
UFGD.
4.
A Secretaria de Educação Superior permanece à disposição
para prestar eventuais esclarecimentos adicionais.
Ofício 1410 (1552677)
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Atenciosamente,
ARNALDO LIMA
Secretário de Educação Superior
Documento assinado eletronicamente por Arnaldo Barbosa De Lima Junior,
Secretário(a), em 17/05/2019, às 14:09, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do Ministério da Educação.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mec.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 1552677 e o código CRC 74B8E783.

Referência: Caso responda a este Ofício, indicar expressamente o Processo nº
23000.009995/2019-98
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SEI nº 1552677

Ministério da Educação

NOTA TÉCNICA Nº 200/2019/CGLNES/GAB/SESU/SESU
PROCESSO Nº 23000.009995/2019-98
INTERESSADO:
FUNDAÇÃO
DOURADOS - UFGD

UNIVERSIDADE

FEDERAL

DA

GRANDE

EMENTA: Lista tríplice para escolha de Reitor. UFGD. Suspensão. Lei nº
5.540/1668. Decreto nº 1.916/1996

RELATÓRIO

1.
A Universidade Federal da Grande Dourados – UFGD encaminhou, por
meio do Ofício nº 122/2019-REITORIA/UFGD, a documentação referente ao processo
de elaboração da lista tríplice dos candidatos ao cargo de Reitor daquela instituição
para o quadriênio 2018/2022.

2.
Em 08 de maio de 2019, a Secretaria de Educação Superior recebeu
correspondência eletrônica oriunda da 1ª Vara Federal de Dourados/MS, que
encaminha decisão judicial (Doc. 1545253) exarada no bojo da Ação Civil Pública
nº 5000709-97.2019.4.03.6002, nos seguintes termos:
Ante o exposto, parcial e liminarmente, DEFERE-SE o provimento antecipatório,
para SUSPENDER a lista tríplice encaminhada pela UFGD ao Ministério da
Educação e DETERMINAR o início imediato de novo processo de escolha do Reitor
da Universidade Federal da Grande Dourados.

3.
A Consultoria Jurídica do Ministério da Educação atestou a
executoriedade do feito por meio da Nota nº 01118/2019/CONJUR-MEC/CGU/AGU,
bem como solicita subsídios à manifestação da União na lide.

MÉRITO

4.
A lista tríplice de docentes deve ser organizada sob os ditames da
autonomia universitária, respeitando-se os parâmetros gerais sobre o tema
presentes no art. 207 da Constituição Federal de 1988, na Lei nº 5.540/1968, com
redação dada pela Lei nº 9.192/1995, e no Decreto nº 1.916/1996. Além disso,
devem ser consideradas outras previsões normativas correlatas, como as presentes
na Lei nº 8.112/1990.
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5.
Os arts. 16, caput, da Lei nº 5.540/1668, e 1º, caput, do Decreto nº
1.916/1996, apontam que o Reitor de universidade mantida pela União, qualquer que
seja a sua forma de constituição, é nomeado pelo Presidente da República. Os arts.
16, caput, da Lei nº 5.540/1968, e 1º, caput, do Decreto nº 1.916/1996, indicam ser
competente para organizar a lista tríplice o Colegiado Máximo da Instituição Federal
de Ensino Superior (IFES) – geralmente correspondente ao Conselho Universitário –
ou outro colegiado que o englobe, instituído especiﬁcamente para este ﬁm,
observando-se, se existente e nos pontos em que não houver conﬂito com as regras
gerais, previsão expressa do Estatuto ou do Regimento Interno, ou regramento
próprio para o processo de escolha.

6.
A regra apresentada impede a homologação por outra entidade ou
autoridade de qualquer outro processo de escolha realizado na Instituição para
organização da lista tríplice.

7.
Segundo os arts. 16, II, da Lei nº 5.540/1968, e 1º, § 3º, do Decreto nº
1.916/1996, o colegiado que organizar a lista tríplice observará o mínimo de setenta
por cento de participação de membros do corpo docente em sua composição, o que
deve ser comprovado no encaminhamento dos dados relativos à organização da lista
tríplice ao Ministério da Educação. Importante salientar que desvios da norma
decorrentes de presença inferior a esse percentual no momento da deliberação
também comprometem o atendimento a essa exigência legal.

8.
Conforme os arts. 16, III, da Lei nº 5.540/1968, e 1º, § 4º, do Decreto nº
1.916/1996, o colegiado responsável poderá regulamentar processo de consulta à
comunidade universitária, precedendo a elaboração das listas tríplices, caso em que
prevalecerão a votação uninominal e o peso de setenta por cento dos votos para a
manifestação do corpo docente no total dos votos da comunidade.

9.
Portanto, se aprovada por instrumento do colegiado responsável e
organizada por este ou qualquer outro órgão ou entidade da universidade, a consulta
à comunidade universitária deverá respeitar a votação uninominal, na qual cada
eleitor vota em apenas um nome para cada cargo a ser preenchido, e o peso de
setenta por cento dos votos para a manifestação do corpo docente no total de votos
da comunidade. Sendo assim, votação paritária ou que adote peso dos docentes
diferente de 70% será ilegal, e deve assim ser anulada, bem como todos os atos dela
decorrentes.

10.
Nesse sentido, caso determinada IFES, por meio de regramento interno,
estabeleça procedimentos para consulta à comunidade universitária que contrariem a
votação uninominal e o peso de 70% dos votos dos docentes, terá duas alternativas:
(i) reformular o regramento interno no sentido de adequá-lo às
disposições da Lei nº 5.540/1968 e do Decreto nº 1.916/1996,
Nota Técnica 200 (1554076)
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sobretudo naquilo que contrarie o previsto na lei. Nesse caso, anularse-ia todos os atos decorrentes da votação, se concretizada, e
realizar-se-ia nova consulta à comunidade universitária respeitando-se
o peso de setenta por cento para a manifestação do pessoal docente
em relação à das demais categorias; ou
(ii) revogar a norma interna ilegal, dispensar a realização de consulta à
comunidade universitária e agendar data para reunião do Conselho em
que seja organizada a lista tríplice para o cargo de Reitor.

11.
Importante salientar ainda que a Lei nº 5.540/1968 e o Decreto nº
1.916/1996 não diferenciam consultas à comunidade como “formais” ou “informais”,
de modo que todo procedimento de consulta deverá se pautar nas regras acima
expostas.

12.
Após análise preliminar da documentação relativa à lista tríplice remetida
pela UFGD, observou-se que os arts. 28 e 29 do Estatuto da UFGD não estão de
acordo com a prescrição legal sobre a matéria, ao deﬁnir que a lista tríplice abarcará
os nomes indicados pelo Colégio Eleitoral da UFGD, de modo a homologar a consulta
à comunidade previamente realizada.

13.
De outra parte, observa-se que o art. 33 do Anexo à Resolução 001, de
07 de dezembro de 2019, que rege a consulta à comunidade da UFGD, vai de
encontro ao art. 1º, § 3º, do Decreto nº 1.916/1996 no que estabelece peso paritário
aos votos do corpo discente, docente e técnico-administrativo.

14.
A UFGD foi instada a regularizar o processo eleitoral por meio
do Ofício nº 999/2019/CGLNES/GAB/SESU/SESU-MEC. Em resposta, a universidade
encaminhou o Ofício nº 162/2019-REITORIA/UFGD, pelo qual alega, em suma, que a
instituição seguiu rito de composição da lista tríplice desvinculado do preceituado
pelas normas supramencionadas, de modo a assegurar a autonomia de inscrição dos
candidatos e a desvinculação do Colégio Eleitoral aos resultados da consulta prévia
junto à comunidade. À guisa de comprovação do alegado, remeteu link com vídeo da
reunião do Colégio Eleitoral, na íntegra.

15.
Cabe pontuar, ainda, que o sítio da UFGD na internet informa que os
candidatos ao cargo de Reitor na consulta prévia se comprometeram a não se
inscreverem para compor a lista tríplice caso não alcançassem a primeira colocação
no escrutínio informal (https://portal.ufgd.edu.br/noticias/ufgd-oferece-explicacoessobre-a-consulta-previa-e-eleicao-para-lista-triplice-1). In verbis:
Por que a lista tríplice não tem o nome de quem concorreu na
Consulta Prévia?
Durante o processo de Consulta Prévia, todos os professores doutores que se
candidataram ao cargo assinaram espontaneamente um documento elaborado
pelo Sindicato dos Técnicos Administrativos (SINTEF), Associação dos Docentes
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pelo Sindicato dos Técnicos Administrativos (SINTEF), Associação dos Docentes
(ADUF) e Diretório Central dos Estudantes (DCE), os três segmentos que compõe
a Universidade. Neste documento, os candidatos se comprometeram a NÃO
compor a lista tríplice caso não fossem eleitos em 1º lugar. No entanto, se algum
dos candidatos, ou qualquer outro professor(a) doutor(a) tivesse interesse em
participar da lista, mesmo não tendo participado da Consulta Prévia, poderia ter
feito isso inscrevendo-se na ocasião da eleição do Colégio Eleitoral.

16.
Diante dos argumentos de fato e de direito acima expostos, esta
Coordenação-Geral de Legislação e Normas da Educação Superior entende pela
consonância da decisão judicial em comento com a legislação vigente.

17.
Informa-se, ainda, que em atendimento à determinação, a Secretaria de
Educação Superior suspendeu a tramitação da referida lista tríplice, até nova ordem
judicial,
providência
comunicada
à
UFGD
por
meio
do
Ofício
nº
1410/2019/CGLNES/GAB/SESU/SESU-MEC (1552677). No que diz respeito à refeitura
do processo eleitoral, cabe sublinhar que a providência se encontra no âmbito da
governança da UFGD.

CONCLUSÃO

18.
Diante do exposto, sugere-se o envio da presente nota técnica à
Consultoria Jurídica do Ministério da Educação, de modo a subsidiar a atuação da
União em juízo na lide em questão.

Brasília, 15 de maio de 2019.
À consideração superior,
PRISCILA FRANCO ÁVALOS LOPES PLANELIS
Coordenadora-Geral de Legislação e Normas da Educação Superior

De acordo,
ARNALDO LIMA
Secretário de Educação Superior
Documento assinado eletronicamente por Arnaldo Barbosa De Lima Junior,
Secretário(a), em 15/05/2019, às 17:43, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do Ministério da Educação.
Documento assinado eletronicamente por Priscila Franco Ávalos Lopes
Planelis, Coordenador(a) Geral, em 17/05/2019, às 11:52, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do
Ministério da Educação.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
Nota Técnica 200 (1554076)
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http://sei.mec.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 1554076 e o código CRC D7D367D2.

Referência: Processo nº 23000.009995/2019-98
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA DA UNIÃO NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
ADVOGADOS

OFÍCIO n. 00012/2019/ADV/PUMS/PGU/AGU
Campo Grande, 17 de maio de 2019.

A Sua Senhoria o Senhor
EMMANUEL FELIPE BORGES PEREIRA SANTOS
Coordenador-Geral de Contencioso da Consultoria Jurídica do MEC.
Brasília – DF

NUP: 00470.001504/2019-29 (REF. 5000709-97.2019.4.03.6002)
INTERESSADOS: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL E OUTROS
ASSUNTOS: PROCESSO DE ESCOLHA DE REITOR - UFGD

Senhor Coordenador-Geral,

Trata-se de Ação Civil Pública, com pedido de antecipação de tutela, ajuizada pelo Ministério
Público Federal – PR/MS em face de Etienne Biasotto, Cláudia Gonçalves de Lima, Liane Maria Calarge, Caio
Luis Chiariello, Joelson Gonçalves Pereira, Nelson Luis de Campos Domingues, Fundação Universidade
Federal da Grande Dourados – UFGD e União Federal, objetivando a concessão de liminar para suspender a lista
tríplice encaminhada pela UFGD ao Ministério da Educação; para que a União se abstenha de considerar os nomes
constantes no respectivo instrumento para ocupar cargos de reitor e vice-reitor da Universidade; para dar início a novo
processo eleitoral imediatamente; e para que se declare que os professores Etienne, Cláudia, Joelson, Nelson, Liane e
Caio não poderão concorrer a novo pleito em substituição, pois agiram com falta de ética, decoto e deliberadamente de
forma ilegal, o que enseja a cassação de suas chapas, nos termos do art. 18 do regulamento eleitoral.
Em 10/05/2019, a União foi intimada da decisão que deferiu o pedido de antecipação de tutela feito
pelo autor, proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Federal de Dourados, conforme Parecer de Força Executória já
encaminhada a Vossa Senhoria, nos seguintes termos:
(...)
Ante o exposto, parcial e liminarmente, DEFERE-SE o provimento antecipatório, para
SUSPENDER a lista tríplice encaminhada pela UFGD ao Ministério da Educação e
DETERMINAR o início imediato de novo processo de escolha do Reitor da Universidade
Federal da Grande Dourados.
(...)

A audiência de conciliação, inicialmente designada para o dia 28/05/2019, foi antecipada para
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17/05/2019, às 15 horas do horário de Mato Grosso do Sul (16 horas de Brasília), ante a iminência de vencimento do
mandato da atual gestão.
Em sua inicial (Seq id 01 do NUP em referência), o MPF aduz que os concorrentes aos cargos de
reitor e vice-reitor da UFGD fraudaram o procedimento legal de escolha desses cargos.
O procedimento de escolha do reitor e vice-reitor é bipartido, sendo que, na primeira fase, não
vinculante, é ouvida a comunidade acadêmica, por meio da Consulta Prévia. No entanto, é na segunda fase que a
eleição, de fato, acontece. Nessa segunda fase, o Colégio Eleitoral elege os nomes que irão compor a lista tríplice que
será encaminhada ao Presidente da República.
Candidataram-se para o cargo perante a comunidade acadêmica três chapas: CHAPA 01: Professor
Etienne e Professora Cláudia; CHAPA 02: Professor Joelson e Professor Nelson; CHAPA 03: Professora Liane e
Professor Caio.
Ocorre que, antes da Consulta Prévia ser realizada, os professores componentes das três chapas
acordaram que apenas iria compor a lista tríplice a chapa eleita em primeiro lugar pela comunidade acadêmica.
Com isso, apenas a Chapa 01, que obteve maior número de votos perante a comunidade acadêmica,
candidatou-se perante o Colégio Eleitoral. No entanto, para que fosse formalmente composta uma lista tríplice,
candidataram-se também outros dois nomes, porém sem representatividade e sem intenção de ocuparem o cargo de
reitor: Reitores Jones Dari Goettert e Antonio Dari Ramos e Vice-reitores Eduardo Manfredini e Alfa Omar Diallo.
Alega o MPF que o resultado da eleição na UFGD não expressa a vontade real do Colégio Eleitoral,
pois os verdadeiros candidatos não concorreram efetivamente ao cargo, atribuindo o caráter vinculante ao resultado da
consulta prévia e tornando a lista tríplice em formalmente tríplice, violando, inclusive, orientação do MEC exarada na
Nota Técnica n. 400/2018, juntada aos autos.
Diante disso, o MPF requereu, dentre seus pedidos, além da anulação da eleição realizada, que seja
declarado que os Professores que compuseram as Chapas 1, 2 e 3 não possam concorrer novamente, em novo pleito a
ser realizado, pois agiram com falta de ética e decoro, o que enseja a cassação de suas chapas, nos termos do art. 18 da
Resolução n. 001/2018, que regulamenta a consulta prévia para a escolha de reitor e vice-reitor da UFGD para o
quadriênio 2019-2023: “Art. 18. As campanhas dos candidatos inscritos serão pautadas pelos princípios éticos e do
decoro acadêmico. Parágrafo único. A falta da ética e do decoro poderá, inclusive, resultar em cassação do registro
da candidatura do infrator”.
Diante da audiência de conciliação designada em regime emergencial, indaga-se se o
posicionamento do MPF, no sentido de ser declarado nulo o processo de escolha até então realizado, bem como no
sentido de que os Professores que compuseram as Chapas 1, 2 e 3 não possam concorrer ao novo pleito, deve ser
ratificado ou não pela União no ato da audiência.
Informe-se ainda que há possibilidade de se tentar que o gestor do Ministério da Educação participe da
audiência, que será realizada por meio de videoconferência por meio do sistema CISCO.

Atenciosamente,
SILVIA HELENA SERRA
ADVOGADA DA UNIÃO
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Documento assinado eletronicamente por SILVIA HELENA SERRA, de acordo com os normativos legais aplicáveis.
A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 263695744 no endereço eletrônico
http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): SILVIA HELENA SERRA. Data e Hora: 17-05-2019
10:44. Número de Série: 1792733. Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5.
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Ministério da Educação
Esplanada dos Ministérios Bloco L, Edifício Sede - 3º Andar - Bairro Zona CívicoAdministrativa, Brasília/DF, CEP 70047-900
Telefone: 2022-8107 - http://www.mec.gov.br
OFÍCIO Nº 1444/2019/CGLNES/GAB/SESU/SESU-MEC
Brasília, 17 de maio de 2019.
Ao Senhor
Rodrigo Pirajá Wienskonski
Consultor Jurídico
Consultoria Jurídica junto ao Ministério da Educação − Conjur
Esplanada dos Ministérios, bloco "L" 7º andar − sala 711
Brasília − DF
Assunto: Lista tríplice para escolha de Reitor − UFGD.

Senhor Consultor Jurídico,
1.
Em atenção à Nota nº 01118/2019/CONJUR-MEC/CGU/AGU, por
meio da qual a Consultoria Jurídica junto ao Ministério da Educação solicita
subsídios à manifestação da União na Ação Civil Pública nº 500070997.2019.4.03.6002, remete-se nota técnica da Coordenação-Geral de
Legislação e Normas da Educação Superior (Doc. 1554076).
2.
No que tange à Cota nº 01183/2019, informa-se que o
Coordenador-Geral de Planejamento e Orçamento das Instituições Federais
de Ensino Weber Gomes de Sousa (Ramal 8167) poderá participar
da videoconferência da audiência de conciliação a ser realizada hoje às 15
horas.
3.
Considerando que a Secretaria de Educação Superior não
possui os equipamentos tecnológicos necessários para viabilizar a
videoconferência, e que não há tempo hábil para solicitar a instalação dos
mesmos, sugere-se que a reunião seja realizada nas dependências
dessa Consultoria Jurídica.
4.
A Coordenação-Geral de Legislação e Normas da Educação
Superior permanece à disposição para os esclarecimentos adicionais que se
fizerem necessários.
Atenciosamente,

PRISCILA FRANCO ÁVALOS LOPES PLANELIS
Coordenadora-Geral de Legislação e Normas da Educação Superior
Ofício 1444 (1556902)
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Documento assinado eletronicamente por Priscila Franco Ávalos Lopes
Planelis, Coordenador(a) Geral, em 17/05/2019, às 12:02, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do
Ministério da Educação.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mec.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 1556902 e o código CRC 2DD50FD5.

Referência: Caso responda a este Ofício, indicar expressamente o Processo nº
23000.009995/2019-98

Ofício 1444 (1556902)
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SEI nº 1556902
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E-mail - 1557391
Data de Envio:
17/05/2019 14:46:15
De:
MEC/Institucional <cglnessesu@mec.gov.br>
Para:
reitoria@ufgd.edu.br
Assunto:
Processo 23000.009995/2019-98 - Lista Tríplice
Mensagem:
Prezados senhores, boa tarde.
Segue comunicação da Secretaria de Educação Superior referente ao Processo nº 23000.009995/2019-98,
que trata da lista tríplice para o cargo de Reitor da UFGD.
Atenciosamente,
Equipe SESu.
Anexos:
Oficio_1552677.html

E-mail SESU/GAB/CGLNES 1557391
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Ministério da Educação
Esplanada dos Ministérios Bloco L, Edifício Sede - 3º Andar - Bairro Zona CívicoAdministrativa, Brasília/DF, CEP 70047-900
Telefone: 2022-8107 - http://www.mec.gov.br
OFÍCIO Nº 1455/2019/CGLNES/GAB/SESU/SESU-MEC
Brasília, 17 de maio de 2019.
Ao Senhor
Fausto Bruno Menezes
Advogado da União
Consultoria Jurídica junto ao Ministério da Educação − Conjur
Esplanada dos Ministérios, bloco "L" 7º andar − sala 711
Brasília − DF
Assunto: Lista tríplice para escolha de Reitor − UFGD.

Senhor Consultor Jurídico,
1.
Em atenção à Cota nº 01183/2019, informa-se que a Secretaria
de Educação Superior participou via webconferência da audiência realizada
na data de hoje, com a presença do Coordenador-Geral de Planejamento e
Orçamento das Instituições Federais de Ensino Weber Gomes de Sousa e
da Coordenadora-Geral de Legislação e Normas da Educação Superior
Priscila Franco Ávalos Lopes Planelis.
2.
A referida audiência resultou em conciliação, na qual o Ministério
Público federal abriu mão do pedido de liminar, de modo que é esperada
reforma da decisão que determinou a suspensão do processo da lista
tríplice. Dessa forma, encaminha-se o expediente à Consultoria Jurídica junto
ao Ministério da Educação para juntada do termo de audiência, assim como
juntada de provável nova decisão judicial, acompanhada de parecer de força
executória, indicando-se as providências que devem ser adotadas no
âmbito da Secretaria de Educação Superior.
3.
De pronto, informa-se que a Secretaria de Educação Superior
entende que a União não é parte legítima na presente lide, sendo a demanda
adstrita às competências da Universidade Federal da Grande Dourados, que
possui autonomia nos termos do art. 207 da Constituição Federal.
4.
A Coordenação-Geral de Legislação e Normas da Educação
Superior permanece à disposição para os esclarecimentos adicionais que se
fizerem necessários.
Atenciosamente,

Ofício 1455 (1558207)
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PRISCILA FRANCO ÁVALOS LOPES PLANELIS
Coordenadora-Geral de Legislação e Normas da Educação Superior

Documento assinado eletronicamente por Priscila Franco Ávalos Lopes
Planelis, Coordenador(a) Geral, em 17/05/2019, às 18:58, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do
Ministério da Educação.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mec.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 1558207 e o código CRC C9AD1312.

Referência: Caso responda a este Ofício, indicar expressamente o Processo nº
23000.009995/2019-98

Ofício 1455 (1558207)
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SEI nº 1558207

Justiça Federal da 3® Região
Justiça Federal da 3® Região -1° grau
m

O documento a seguir foi juntado aos autos do processo de número 5000709-97.2019.4.03.6002
em 17/05/2019 17:32:36 por ANDREIA ALVES GOZALO DE ASSIS
Documento assinado por:
- ANDREIA ALVES GOZALO DE ASSIS

Consulte este documento em:

http://pjelg.trC.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/IistView.seam
usando o código: 19051717323600900000016063212
ID do documento: 17433634

Ata de Audiência de Conciliação (1559455)
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Ofício 215/2019-Reitoria/UFGD (1573372)
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Ofício 215/2019-Reitoria/UFGD (1573372)
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Ofício 215/2019-Reitoria/UFGD (1573372)
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Ofício 215/2019-Reitoria/UFGD (1573372)

SEI 23000.009995/2019-98 / pg. 27

Ofício 215/2019-Reitoria/UFGD (1573372)
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Ministério da Educação
Esplanada dos Ministérios Bloco L, Edifício Sede - 3º Andar - Bairro Zona CívicoAdministrativa, Brasília/DF, CEP 70047-900
Telefone: 2022-8107 - http://www.mec.gov.br
OFÍCIO Nº 1591/2019/CGLNES/GAB/SESU/SESU-MEC
Brasília, 29 de maio de 2019.
URGENTE
Ao Senhor
Rodrigo Pirajá Wienskonski
Consultor Jurídico
Consultoria Jurídica junto ao Ministério da Educação − Conjur
Esplanada dos Ministérios, bloco "L" 7º andar − sala 711
Brasília − DF
Assunto: Solicita Parecer de Força Executória - Lista tríplice UFGD.

Senhor Consultor Jurídico,
1.
A Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), meio do
Ofício nº 205/2019-REITORIA/UFGD, encaminha decisão judicial exarada no
bojo da Ação Civil Pública nº 5000709-97.2019.4.03.6002 e solicita
manifestação quanto à nomeação para o cargo de reitor daquela instituição.
2.
Nesse sentido, encaminha-se expediente e solicita-se a juntada
do imprescindível parecer de força executória à decisão encaminhada pela
Universidade.
3.
Ressalte-se que o termo ﬁnal do mandato da atual reitora se
encerra em 09/06/2019, razão pela qual se requer resposta com a maior
brevidade possível.
4.
A Coordenação-Geral de Legislação e Normas da Educação
Superior (CGLNES/SESU) permanece à disposição para os esclarecimentos
adicionais que se fizerem necessários.
Atenciosamente,

PRISCILA FRANCO ÁVALOS LOPES PLANELIS
Coordenadora-Geral de Legislação e Normas da Educação Superior

Documento assinado eletronicamente por Priscila Franco Ávalos Lopes
Planelis, Coordenador(a) Geral, em 29/05/2019, às 15:21, conforme
Ofício 1591 (1573381)
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horário oficial de Brasília, com fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do
Ministério da Educação.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mec.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 1573381 e o código CRC B776800E.

Referência: Caso responda a este Ofício, indicar expressamente o Processo nº
23000.009995/2019-98

Ofício 1591 (1573381)
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SEI nº 1573381
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https://sapiens.agu.gov.br/documento/269417400

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
COORDENAÇÃO-GERAL PARA ASSUNTOS CONTENCIOSOS
ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS BLOCO 'L' SALA 720 7º ANDAR PLANO PILOTO 70047-900 BRASÍLIA - DF (61) 2022-7476/ 2022-7471

COTA n. 01316/2019/CONJUR-MEC/CGU/AGU
NUP: 23000.009995/2019-98
INTERESSADOS: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS - UFGD
ASSUNTOS: LISTA TRÍPLICE - E PEDIDO DE PARECER DE FORÇA EXECUTÓRIA
1.
A CGAC, por meio do Memorando nº 00060/2019/CONJUR-MEC/CGU/AGU, de 17 de maio de 2019,
determinou
o
encaminhamento
dos
autos
à
PUMS
para
ciência
do
Nota
Técnica
nº
200/2019/CGLNES/GAB/SESU/SESU e do Ofício nº 1444/2019/CGLNES/GAB/SESU/SESU-MEC.
2.

Os autos foram equivocadamente enviados a essa CGAE.

3.
A SESu, mediante Ofício nº 1445/2019/CGLNES/GAB/SESU/SESU-MEC, de 17 de maio de 2019,
direcionado à CGAC, informando que o participou de WebConferência, com a participação do MPF, no qual restou
conciliado, com Parquet abrindo mão do pedido de liminar que suspendia a nomeação do reitor, bem como entendia que
não possuía interesse no feito, diante da autonomia universitária.
4.
Ato contínuo a SESU, por intermédio do Ofício nº 1451/2019/CGLNES/GAB/SESU/SESU-MEC, de 29
de maio de 2019, direcionado ao Consultor Jurídico, solicitou providências no sentido de fornecer Parecer de Força
Executória - Lista tríplice da UFGD.
5.
A CGAC, por meio da Nota nº 01204/2019/CONJUR-MEC/CGU/AGU, de 29 de maio de 2019, enviou
os autos à PUMS para elaboração do parecer de força executória.
6.
Assim, verifica-se que não há providências a se tomar por esta CGAE, razão pela qual devolve o processo
à zelosa CGAC, com recomendação de arquivamento provisória.
Brasília, 30 de maio de 2019.

(assinado eletronicamente)
CARLOS ALBERTO VALENTIM DOS SANTOS
Procurador Federal
Coordenador-Geral para Assuntos Estratégicos
S

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br mediante o
fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 23000009995201998 e da chave de acesso b67d0452

https://sapiens.agu.gov.br/documento/269417400
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https://sapiens.agu.gov.br/documento/269417400

Documento assinado eletronicamente por CARLOS ALBERTO VALENTIM DOS SANTOS, de acordo com os
normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 269417400 no
endereço eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): CARLOS ALBERTO VALENTIM
DOS SANTOS. Data e Hora: 30-05-2019 14:09. Número de Série: 17375299. Emissor: Autoridade Certificadora
SERPRORFBv5.

https://sapiens.agu.gov.br/documento/269417400
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA DA UNIÃO NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
ADVOGADOS
OFÍCIO n. 00015/2019/ADV/PUMS/PGU/AGU
Campo Grande, 31 de maio de 2019.
A Sua Senhoria o Senhor
EMMANUEL FELIPE BORGES PEREIRA SANTOS
Coordenador-Geral de Contencioso da Consultoria Jurídica do MEC.
Brasília – DF

NUP: 23000.009995/2019-98
INTERESSADOS: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS - UFGD
ASSUNTOS: LISTA TRÍPLICE

Tratam os autos de ação de procedimento comum, com pedido de antecipação de tutela,
ajuizada pelo Ministério Público Federal – PR/MS em face de Etienne Biasotto, Cláudia
Gonçalves de Lima, Liane Maria Calarge, Caio Luis Chiariello, Joelson Gonçalves Pereira,
Nelson Luis de Campos Domingues, Fundação Universidade Federal da Grande Dourados –
UFGD e União Federal, objetivando a concessão de liminar para suspender a lista tríplice
encaminhada pela UFGS ao Ministério da Educação; para que a União se abstenha de considerar os
nomes constantes no respectivo instrumento para ocupar cargos de reitor e vice-reitor da Universidade;
para dar início a novo processo eleitoral imediatamente; e para que se declare que os professores
Etienne, Cláudia, Joelson, Nelson, Liane e Caio não poderão concorrer a novo pleito em substituição, pois
agiram com falta de ética, decoto e deliberadamente de forma ilegal, o que enseja a cassação de suas
chapas, nos termos do art. 18 do regulamento eleitoral.
Em 10/05/2019, a União foi intimada da decisão que deferiu o pedido de antecipação de
tutela feito pelo autor, proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Federal de Dourados, nos seguintes termos:
(...)
Ante o exposto, parcial e liminarmente, DEFERE-SE o provimento antecipatório, para
SUSPENDER a lista tríplice encaminhada pela UFGD ao Ministério da Educação e
DETERMINAR o início imediato de novo processo de escolha do Reitor da Universidade
Federal da Grande Dourados.
(...)

Acerca
dessa
decisão,
foi
00028/2019/ADV/PUMS/PGU/AGU (Seq id 05).

elaborado

Parecer

de

Força

Executória

n.

Em audiência de conciliação realizada em 17/05/2019, o Ministério Público Federal propôs a
revogação do pedido de tutela antecipação anteriormente deferida, o que foi ratiﬁcado pela UFGD e
pela União. Os autos foram conclusos para reexame da matéria.
Em consulta processual ao sistema PJe, verificamos que, em 24/05/2019, foi proferida nova
decisão pelo MM. Juízo da 1ª Vara Federal de Dourados, da qual esta Procuradoria da União ainda não foi
intimada, lavrada no seguinte sentido:
(...)
Exerço juízo de retratação. Apesar de não prevalecer a opinião do Procurador presente à
audiência, em face da manifestação expressa do membro que promoveu a demanda, altero
o entendimento sobre a matéria deste magistrado.
A Lei n. 5.540/1968, em seu art. 16, III, com redação dada pela Lei n. 9.192/1995,
estabelece que “em caso de consulta prévia à comunidade universitária, nos termos
estabelecidos pelo colegiado máximo da instituição, prevalecerão a votação uninominal e o
peso de setenta por cento para a manifestação do pessoal docente em relação à das
demais categorias”.
O Decreto n. 1.916/1996, ao regulamentar o processo de escolha dos dirigentes de
instituições federais de ensino superior, prevê em seu art. 1°, § 4º, que o colegiado máximo
da instituição poderá regulamentar processo de consulta à comunidade universitária,
precedendo a elaboração das listas tríplices, caso em que prevalecerão a votação deﬁnida
no § 2º e o peso de setenta por cento dos votos para a manifestação do corpo docente no
total dos votos da comunidade.
Vê-se que a UFGD optou por realizar a consulta à comunidade universitária, previamente à
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votação pelo Colegiado Eleitoral, conforme “regimento da consulta prévia para escolha do
reitor e vice-reitor da UFGD”, aprovado pela Resolução nº 001 de 07 de dezembro de 2018
do Colégio Eleitoral (ID 16888993).
Contudo, o mesmo conselho adotou postura em outras oportunidades, sendo uma prática
do organismo universitário que não se trata inovação. Agiu desta maneira sempre, uma
prática que nunca fora questionada, muito menos invalidada.
Neste ponto se sobressai a autonomia universitária resguardada pelo texto constitucional,
a qual somente pode ser ultrapassada em situações peculiares e teratológicas.
Neste ponto, a elaboração da lista tríplice pelo Colégio Eleitoral não segue,
necessariamente, a consulta prévia realizada junto à comunidade universitária.
Outrossim, a desistência do certame é medida legítima, prevista até mesmo para eleições
presidenciais, nos termos do artigo 77, §4o da Constituição Federal.
Assim, o mais votado por esta não ser o primeiro colocado perante o Colégio e, ainda, não
ﬁgurar na lista tríplice encaminhada para a escolha presidencial, em nome da autonomia
universitária, reconsidero a decisão anterior para indeferir a liminar. Desse modo, o
processo de escolha retomará seu curso regular.
(...)

Portanto, diante dessa nova decisão judicial, a decisão proferida em 10/05/2019 perdeu
sua força executória, devendo ser desconsiderado o Parecer de Força Executória n.
00028/2019/ADV/PUMS/PGU/AGU, de forma que o processo de escolha do Reitor da UFGD, que
tramita perante o Ministério da Educação, deve voltar a seguir seu curso normal.
Atenciosamente,
SILVIA HELENA SERRA
ADVOGADA DA UNIÃO

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br
mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 23000009995201998 e da chave de
acesso b67d0452

Documento assinado eletronicamente por SILVIA HELENA SERRA, de acordo com os normativos legais
aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 270077681 no
endereço eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): SILVIA HELENA
SERRA. Data e Hora: 31-05-2019 12:32. Número de Série: 1792733. Emissor: Autoridade Certiﬁcadora
SERPRORFBv5.
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA DA UNIÃO NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
ADVOGADOS

PARECER DE FORÇA EXECUTÓRIA n. 00035/2019/ADV/PUMS/PGU/AGU

PROCESSO JUDICIAL: 5000709-97.2019.4.03.6002
NUP: 00470.001504/2019-29 (REF. 5000709-97.2019.4.03.6002)
INTERESSADOS: CORREGEDORIA DO MINISTERIO PUBLICO FEDERAL E OUTROS
ASSUNTOS: ENSINO SUPERIOR

Objeto: Parecer de Força Executória. Deferido pedido de liminar em sede de Agravo de
Instrumento. Processo de escolha do Reitor da UFGD.

I – SÍNTESE DA DEMANDA
Tratam os autos de ação de procedimento comum, com pedido de antecipação de tutela, ajuizada pelo
Ministério Público Federal – PR/MS em face de Etienne Biasotto, Cláudia Gonçalves de Lima, Liane Maria
Calarge, Caio Luis Chiariello, Joelson Gonçalves Pereira, Nelson Luis de Campos Domingues, Fundação
Universidade Federal da Grande Dourados – UFGD e União Federal, objetivando a concessão de liminar para
suspender a lista tríplice encaminhada pela UFGS ao Ministério da Educação; para que a União se abstenha de
considerar os nomes constantes no respectivo instrumento para ocupar cargos de reitor e vice-reitor da Universidade;
para dar início a novo processo eleitoral imediatamente; e para que se declare que os professores Etienne, Cláudia,
Joelson, Nelson, Liane e Caio não poderão concorrer a novo pleito em substituição, pois agiram com falta de ética,
decoto e deliberadamente de forma ilegal, o que enseja a cassação de suas chapas, nos termos do art. 18 do
regulamento eleitoral.
Em 10/05/2019, a União foi intimada da decisão que deferiu o pedido de antecipação de tutela feito
pelo autor, proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Federal de Dourados, nos seguintes termos:
(...)
Ante o exposto, parcial e liminarmente, DEFERE-SE o provimento antecipatório, para
SUSPENDER a lista tríplice encaminhada pela UFGD ao Ministério da Educação e
DETERMINAR o início imediato de novo processo de escolha do Reitor da Universidade
Federal da Grande Dourados.
(...)

Diante dessa decisão, foi elaborado Parecer de Força Executória n. 00028/2019/ADV/PUMS
/PGU/AGU (Seq id 05 do NUP 23000.009995/2019-98).
Em audiência de conciliação realizada em 17/05/2019, o Ministério Público Federal propôs a
revogação do pedido de tutela antecipação anteriormente deferida, o que foi ratificado pela UFGD e pela União. Os
autos foram conclusos para reexame da matéria.
Parecer . 00035/2019/ADV/PUMS/PGU/AGU (1579041)
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Em consulta processual ao sistema PJe, verificamos que, em 24/05/2019, foi proferida nova decisão
pelo MM. Juízo, da qual esta Procuradoria da União ainda não foi intimada, lavrada no seguinte sentido:
(...)
Exerço juízo de retratação. Apesar de não prevalecer a opinião do Procurador presente à
audiência, em face da manifestação expressa do membro que promoveu a demanda, altero o
entendimento sobre a matéria deste magistrado.
A Lei n. 5.540/1968, em seu art. 16, III, com redação dada pela Lei n. 9.192/1995, estabelece
que “em caso de consulta prévia à comunidade universitária, nos termos estabelecidos pelo
colegiado máximo da instituição, prevalecerão a votação uninominal e o peso de setenta por
cento para a manifestação do pessoal docente em relação à das demais categorias”.
O Decreto n. 1.916/1996, ao regulamentar o processo de escolha dos dirigentes de instituições
federais de ensino superior, prevê em seu art. 1°, § 4º, que o colegiado máximo da instituição
poderá regulamentar processo de consulta à comunidade universitária, precedendo a elaboração
das listas tríplices, caso em que prevalecerão a votação definida no § 2º e o peso de setenta por
cento dos votos para a manifestação do corpo docente no total dos votos da comunidade.
Vê-se que a UFGD optou por realizar a consulta à comunidade universitária, previamente à
votação pelo Colegiado Eleitoral, conforme “regimento da consulta prévia para escolha do
reitor e vice-reitor da UFGD”, aprovado pela Resolução nº 001 de 07 de dezembro de 2018 do
Colégio Eleitoral (ID 16888993).
Contudo, o mesmo conselho adotou postura em outras oportunidades, sendo uma prática do
organismo universitário que não se trata inovação. Agiu desta maneira sempre, uma prática que
nunca fora questionada, muito menos invalidada.
Neste ponto se sobressai a autonomia universitária resguardada pelo texto constitucional, a
qual somente pode ser ultrapassada em situações peculiares e teratológicas.
Neste ponto, a elaboração da lista tríplice pelo Colégio Eleitoral não segue, necessariamente, a
consulta prévia realizada junto à comunidade universitária.
Outrossim, a desistência do certame é medida legítima, prevista até mesmo para eleições
presidenciais, nos termos do artigo 77, §4o da Constituição Federal.
Assim, o mais votado por esta não ser o primeiro colocado perante o Colégio e, ainda, não
figurar na lista tríplice encaminhada para a escolha presidencial, em nome da autonomia
universitária, reconsidero a decisão anterior para indeferir a liminar. Desse modo, o processo
de escolha retomará seu curso regular.
(...)

Em vista dessa nova decisão, e ante a provocação do Ministério da Educação, esta Procuradoria
encaminhou o Ofício n. 00015/2019/ADV/PUMS/PGU/AGU, não qual informou que a decisão proferida pelo MM.
Juízo da 1ª Vara Federal de Dourados, em 10/05/2019, perdera sua força executória, devendo ser desconsiderado o
Parecer de Força Executória n. 00028/2019/ADV/PUMS/PGU/AGU, de forma que o processo de escolha do Reitor da
UFGD, que tramita perante aquele Ministério, devesse voltar a seguir seu curso normal.
Contudo, na data de hoje, às 17h31min, esta Procuradoria foi intimada de nova decisão, proferida em
sede de Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público Federal, proveniente do Tribunal Regional Federal
da 3ª Região (AI n. 501357-21.2019.4.03.0000), nos seguintes termos (Seq id 64 do NUP 00470.001504/2019-29):
(...)
Ante o exposto, defiro em parte a medida pleiteada para suspender a lista tríplice, como
mencionado, até a análise da questão meritória a ser feita após a vinda da contraminuta.
(...)

II – EXEQUIBILIDADE DA DECISÃO
O Tribunal Regional Federal da 3ª Região deferiu o pedido de liminar feito pelo Ministério Público
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Federal, em sede de Agravo de Instrumento, para suspender a lista tríplice encaminhada pela Universidade Federal da
Grande Dourados ao Ministério da Educação.
A decisão judicial tem exequibilidade imediata.
III – DOCUMENTOS JUNTADOS
O processo judicial já está inserido no Sapiens (NUP 00470.001504/2019-29), incluindo o inteiro teor
da decisão ora noticiada (Seq id 64).
IV - CONCLUSÃO
Ante o exposto, conclui-se que a decisão proferida pelo Eg. Tribunal Regional Federal da 3ª Região
detém força executória, tendo sido deferido o pedido de liminar para determinar a SUSPENSÃO da lista tríplice
encaminhada pela UFGD ao Ministério da Educação.
Campo Grande, 31 de maio de 2019.

SILVIA HELENA SERRA
ADVOGADA DA UNIÃO

Documento assinado eletronicamente por SILVIA HELENA SERRA, de acordo com os normativos legais aplicáveis.
A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 270377671 no endereço eletrônico
http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): SILVIA HELENA SERRA. Data e Hora: 31-05-2019
18:45. Número de Série: 1792733. Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5.
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· Processo Judicial Eletrônico - TRF3 - 2º Grau

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 5013257-21.2019.4.03.0000
RELATOR: Gab. 07 - DES. FED. MAIRAN MAIA
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
AGRAVADO: ETIENNE BIASOTTO, CLAUDIA GONCALVES DE LIMA, LIANE MARIA CALARGE, CAIO LUIS
CHIARIELLO, JOELSON GONCALVES PEREIRA, NELSON LUIS DE CAMPOS DOMINGUES, FUNDAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS, UNIAO FEDERAL
Advogados do(a) AGRAVADO: EMILY GRACIELLE DE OLIVEIRA RODRIGUES - MS17206, MARCELO ANTONIO
BALDUINO - MS9574
Advogados do(a) AGRAVADO: EMILY GRACIELLE DE OLIVEIRA RODRIGUES - MS17206, MARCELO ANTONIO
BALDUINO - MS9574

D E C I S ÃO

Insurge-se o agravante contra decisão que, em mandado de segurança, reconsiderou a anterior
decisão que deferira a liminar pleiteada nos autos.
Com vistas a elucidar o objeto do feito e evitando-se a tautologia, eis o relatório da decisão que
deferiu a liminar, a qual foi posteriormente reconsiderada:
“O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL propôs a presente AÇÃO CIVIL PÚBLICA em face de
ETIENNE BIASOTTO, CLAUDIA GONCALVES DE LIMA, LIANE MARIA CALARGE, CAIO LUIS
CHIARIELLO, JOELSON GONCALVES PEREIRA, NELSON LUIS DE CAMPOS DOMINGUES,
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS e UNIÃO FEDERAL,
objetivando a concessão de liminar para: suspender a lista tríplice encaminhada pela UFGD
ao Ministério da Educação; que a União se abstenha de considerar os nomes constantes no
respectivo instrumento para ocupar os cargos de reitor e vice-reitor da Universidade; início
de novo processo eleitoral imediatamente; que se declare que os professores Etienne,
Cláudia, Joelson, Nelson, Liane e Caio não poderão concorrer ao pleito em substituição,
pois agiram com falta de ética, decoro e deliberadamente de forma ilegal, o que enseja a
cassação de suas chapas, nos termos do art. 18 do regulamento eleitoral. Narra a petição
inicial, em síntese, que a UFGD aprovou a resolução n. 001/2018, que dispõe sobre o
procedimento de Consulta Prévia para a escolha do Reitor e Vice-Reitor, para a gestão
2019/2023. Tal procedimento foi bipartido, havendo uma primeira fase - não vinculante - na
qual foi ouvida a comunidade acadêmica, e uma segunda etapa de votação pelo Colégio
Eleitoral da Universidade.
No entanto, durante o processo de Consulta Prévia, os candidatos ao cargo assinaram
espontaneamente um documento se comprometendo a não compor a lista tríplice caso
não fossem eleitos em 1º lugar. Assim, na reunião do Colégio Eleitoral apenas a chapa dos
candidatos Etienne e Cláudia se inscreveu, além de mais 02 professores alinhados
politicamente com os primeiros, que, na realidade, não tinham interesse em ocupar o
cargo e não se submeteram a consulta prévia perante a comunidade acadêmica.
https://pje2g.trf3.jus.br/pje/ConsultaPublica/DetalheProcessoConsultaPublica/documentoSemLoginHTML.seam?ca=18cae144296b990c9…
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Assim, para o MPF, ao assumirem o compromisso formal entre si de somente o candidato
mais votado perante a comunidade universitária colocar o nome a disposição do Colégio
Eleitoral, os candidatos frustraram a ﬁnalidade da instituição da lista tríplice, que é fornecer
03 nomes de igual representatividade ao Presidente da República para que um seja
escolhido, independentemente de ser o mais votado ou não na votação local. Por ﬁm, ao
considerar que os candidatos agiram com falta de ética, contrariando a lei e a moralidade
administrativa, o requereu a inelegibilidade dos antigos concorrentes em novo pleito a ser
realizado em virtude da nulidade do atual”
Inconformado, requer a concessão da medida postulada e a reforma da decisão agravada.
DECIDO.
Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a suspensão da eﬁcácia
de decisão agravada encontra-se condicionada à presença de dois fatores: a relevância da
fundamentação e a conﬁguração de situação capaz de resultar risco de dano grave, de difícil ou
impossível reparação, que, neste aspecto, deve ser certa e determinada, capaz de comprometer a
eﬁcácia da tutela jurisdicional.
Por sua vez, o recurso interposto contra decisão que defere ou indefere pedido de tutela
provisória devolve ao órgão julgador apenas o exame da presença ou ausência destes
pressupostos legais ensejadores da concessão.
Outrossim, é mister consignar que o artigo 300 do Código de Processo Civil traz em seu bojo a
ﬁgura da tutela de urgência. Para sua concessão a lei processual exige a presença, no caso
concreto, de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco
ao resultado útil do processo.
Quanto à tutela de evidência, o artigo 311 do Código de Processo Civil indica a necessidade de
que as alegações de fato possam ser comprovadas por meio de documentos, com tese ﬁrmada
em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante, independentemente da
demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo.
Tem-se, pois, mecanismos excepcionais de outorga da tutela pretendida, na medida em que sua
concessão não se satisfaz com a mera alegação do perigo da demora ou da possibilidade de
dano grave ou de difícil reparação.
O compulsar do feito revela ser mister, neste momento, a formação do contraditório com a vinda
da contraminuta a ser apresentada pela parte agravada. Por tal razão, apenas com os
documentos e argumentos trazidos, torna-se inviável a análise da questão meritória.
Entretanto, a ﬁm de assegurar o resultado útil ao processo, mister seja determinada a suspensão
da lista tríplice encaminhada pela UFGD ao Ministério da Educação, consoante pleiteado pelo
agravante, “abstendo-se a União de considerar os nomes constantes no respectivo instrumento
para ocupar os cargos e reitor e vice-reitor da Universidade”.
Nesse sentido, segundo precisa deﬁnição, "o Poder Geral de Cautela é medida de defesa da
Jurisdição, passível de ser engendrado em qualquer processo ou incidente processual, quando
houver fundado receio de que uma parte, antes do julgamento da lide, cause ao direito da outra
lesão grave e de difícil reparação." (STJ, AGRMC 17177, Rel. Luiz Fux, DJ 17/12/2010).
Ante o exposto, deﬁro em parte a medida pleiteada para suspender a lista tríplice, como
mencionado, até a analise da questão meritória a ser feita após a vinda da contraminuta.
Comunique-se ao Juízo de origem o teor desta decisão, com urgência.
Intime-se a parte agravada, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil.
Intimem-se.
https://pje2g.trf3.jus.br/pje/ConsultaPublica/DetalheProcessoConsultaPublica/documentoSemLoginHTML.seam?ca=18cae144296b990c9…
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São Paulo, 29 de maio de 2019.
Assinado eletronicamente por: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR
30/05/2019 15:16:41
http://pje2g.trf3.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 65803179

19052916273585600000065480984
IMPRIMIR
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Ministério da Educação
Esplanada dos Ministérios Bloco L, Edifício Sede - 3º Andar - Bairro Zona CívicoAdministrativa, Brasília/DF, CEP 70047-900
Telefone: 2022-8107 - http://www.mec.gov.br
OFÍCIO Nº 1657/2019/CGLNES/GAB/SESU/SESU-MEC
Brasília, 03 de junho de 2019.
URGENTE
Ao Senhor
Rodrigo Pirajá Wienskonski
Consultor Jurídico
Consultoria Jurídica junto ao Ministério da Educação − Conjur
Esplanada dos Ministérios, bloco "L" 7º andar − sala 711
Brasília − DF
Assunto: Solicita Parecer de Força Executória - Lista tríplice UFGD.

Senhor Consultor Jurídico,
1.
Trata-se de cópia de decisão judicial ( 1579827) exarada pelo
Tribunal Regional Feral da 3ª Região em sede de Agravo de Instrumento
proposto pelo Ministério Publico Federal que assim asseverou:
Entretanto, a ﬁm de assegurar o resultado útil ao processo, mister seja
determinada a suspensão da lista tríplice encaminhada pela
UFGD ao Ministério da Educação, consoante pleiteado pelo agravante,
“abstendo-se a União de considerar os nomes constantes no respectivo
instrumento para ocupar os cargos e reitor e vice-reitor da Universidade”.
Nesse sentido, segundo precisa deﬁnição, "o Poder Geral de Cautela é
medida de defesa da Jurisdição, passível de ser engendrado em qualquer
processo ou incidente processual, quando houver fundado receio de que
uma parte, antes do julgamento da lide, cause ao direito da outra lesão
grave e de difícil reparação." (STJ, AGRMC 17177, Rel. Luiz Fux, DJ
17/12/2010).
Ante o exposto, deﬁro em parte a medida pleiteada para suspender a lista
tríplice, como mencionado, até a analise da questão meritória a ser feita
após a vinda da contraminuta.
Comunique-se ao Juízo de origem o teor desta decisão, com urgência.
(grifo nosso)

2.
Diante do exposto, encaminha-se o expediente novamente à
apreciação da Consultoria Jurídica da União junto ao Ministério da Educação
bem como para juntada do imprescindível Parecer de Força Executória à
decisão do Tribunal Regional Feral da 3ª Região.
3.
Ressalte-se que o termo ﬁnal do mandato da atual reitora se
encerra em 09/06/2019, razão pela qual se requer resposta com a maior
Ofício 1657 (1579829)
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brevidade possível.
4.
A Coordenação-Geral de Legislação e Normas da Educação
Superior permanece à disposição para os esclarecimentos adicionais que se
fizerem necessários.
Atenciosamente,

FERNANDA RASO ZAMORANO
Coordenadora-Geral de Legislação e Normas da Educação Superior

Documento assinado eletronicamente por Fernanda Raso Zamorano,
Coordenador(a) Geral, em 03/06/2019, às 15:30, conforme horário oficial
de Brasília, com fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do Ministério da
Educação.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mec.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 1579829 e o código CRC 537598D9.

Referência: Caso responda a este Ofício, indicar expressamente o Processo nº
23000.009995/2019-98

Ofício 1657 (1579829)
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/efehi}_è2jea`zmdm_cjuk_`wmfemfimd`,_ebfcj&m{èfcjzmdm_cjdcy&m{eg`"f^qp]q#s]^sp]t^^p^ppppu
f`hhm{befimhim_l`h+mvedd`)(2ppp^pp]qprsp]t#st|

999
68[77[7[7[7[77[7 [[77[8[777¡ [7
[887¢778£[77¤[¥7[77[7[777877889
999


^
_mnm_edc2_`ab_cd`_eca`fhe{f`bvbmcdmaehg`k_`nm_edckmj̀%{^,_ebfcj&m{èfcjzmdm_cjdcy
&m{eg`dmi}ln`_cm¦mabi_ecuimfd`hed`dmnm_ed``kmded`dmjelefc_kc_cdmim_lefc_c+(+2%)+* dcjehici_okjeam
mfaclef~cdckmjc(z$c`/efehi}_èdc%dbacg`^
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Ministério da Educação
Esplanada dos Ministérios Bloco L, Edifício Sede - 3º Andar - Bairro Zona CívicoAdministrativa, Brasília/DF, CEP 70047-900
Telefone: 2022-8107 - http://www.mec.gov.br
OFÍCIO Nº 1683/2019/CGLNES/GAB/SESU/SESU-MEC
Brasília, 05 de junho de 2019.
Ao Senhor
Márcio Eduardo de Barros
Reitor em Exercício da UFGD
Universidade Federal da Grande Dourados – UFGD
R. João Rosa Góes, nº 1761 – Vila Progresso
CEP: 79.825-070 – Dourados/MS
Assunto: Lista tríplice – UFGD.

Senhor Reitor,
1.
Em atenção ao Ofício nº 215/2019-REITORIA/UFGD, por meio
do qual a Universidade Federal da Grande Dourados – UFGD encaminhou
decisão exarada no bojo da Ação Civil Pública nº 500070997.2019.4.03.6002 e solicitou manifestação da Secretaria de Educação
Superior, informa-se o que segue.
2.
A documentação referente ao processo de elaboração da lista
tríplice dos candidatos ao cargo de Reitor da UFGD foi encaminhada ao
Ministério da Educação por meio do Ofício nº 122/2019-REITORIA/UFGD,
que originou o Processo SEI nº 23000.009995/2019-98.
3.
Em virtude da judicialização da demanda, a Secretaria de
Educação solicitou esclarecimentos à Consultoria Jurídica junto ao Ministério
da Educação – Conjur/MEC acerca de quais medidas deveriam ser
adotadas.
4.
Em resposta, a Conjur/MEC apontou a existência de decisão
judicial (SEI nº 1579827) exarada pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região
em sede de Agravo de Instrumento que determinou a suspensão da lista
tríplice encaminhada pela UFGD ao Ministério da Educação.
5.
Assim, conforme orientações dispostas na Cota nº
01344/2019/CONJUR-MEC/CGU/AGU (SEI nº 1580573), que encaminha o
Parecer de Força Executória nº 0035/2019/ADV/PUMS/PGU/AGU (SEI
nº 1579041), informa-se que a Secretaria de Educação Superior suspendeu
a tramitação da referida lista tríplice, até nova ordem judicial.
6.
Informa-se ainda que, tendo em vista a proximidade do termo
ﬁnal do mandato da Reitora, a Secretaria de Educação Superior apontou ao
Gabinete do Ministro a necessidade de designação de Reitor pro tempore.
Ofício 1683 (1581794)
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7.
A Secretaria de Educação Superior permanece à disposição
para prestar eventuais esclarecimentos adicionais.
Atenciosamente,

ARNALDO LIMA
Secretário de Educação Superior
Documento assinado eletronicamente por Arnaldo Barbosa De Lima Junior,
Secretário(a), em 07/06/2019, às 11:21, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do Ministério da Educação.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mec.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 1581794 e o código CRC 6E766DC6.

Referência: Caso responda a este Ofício, indicar expressamente o Processo nº
23000.009995/2019-98

Ofício 1683 (1581794)
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Ministério da Educação
Esplanada dos Ministérios Bloco L, Edifício Sede - 3º Andar - Bairro Zona CívicoAdministrativa, Brasília/DF, CEP 70047-900
Telefone: 2022-8107 - http://www.mec.gov.br
OFÍCIO Nº 1684/2019/CGLNES/GAB/SESU/SESU-MEC
Brasília, 04 de junho de 2019.
Ao Senhor
Rodrigo Pirajá Wienskonski
Consultor Jurídico
Consultoria Jurídica junto ao Ministério da Educação − Conjur
Esplanada dos Ministérios, bloco "L" 7º andar − sala 711
Brasília − DF
Assunto: Informa cumprimento de decisão judicial.

Senhor Consultor Jurídico,
1.
Em atenção à Cota nº 01344/2019/CONJUR-MEC/CGU/AGU (SEI
nº 1580573), que encaminha o Parecer de Força Executória
nº 0035/2019/ADV/PUMS/PGU/AGU (SEI nº 1579041), informa-se que, em
cumprimento à decisão judicial exarada pelo Tribunal Regional Federal da 3ª
Região em sede de Agravo de Instrumento proposto pelo Ministério Publico
Federal, a Secretaria de Educação Superior suspendeu a tramitação do
processo de análise da lista tríplice encaminhada pela Universidade Federal
da Grande Dourados − UFGD.
2.
Informa-se, ainda, que a UFGD foi informada acerca da
suspensão do trâmite processual nos termos do Ofício nº
1683/2019/CGLNES/GAB/SESU/SESU-MEC (SEI nº 1581794).
3.
Ademais, cumpre ressaltar novamente que o mandato da atual
reitora se encerra em 09/06/2019, razão pela qual a Secretaria de
Educação Superior apontou ao Gabinete do Ministro a possibilidade de
nomeação de Reitor pro tempore para ocupar o cargo até que existam
condições para o seu provimento regular, nos termos da Nota Técnica nº
208/2019/CGLNES/GAB/SESU/SESU (SEI nº 1558777).
4.
A Secretaria de Educação Superior permanece à disposição
para prestar eventuais esclarecimentos adicionais.
Atenciosamente,

ARNALDO LIMA
Secretário de Educação Superior
Ofício 1684 (1581875)
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Documento assinado eletronicamente por Arnaldo Barbosa De Lima Junior,
Secretário(a), em 04/06/2019, às 18:56, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do Ministério da Educação.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mec.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 1581875 e o código CRC DD898486.

Referência: Caso responda a este Ofício, indicar expressamente o Processo nº
23000.009995/2019-98

Ofício 1684 (1581875)
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SEI nº 1581875

E-mail - 1587989
Data de Envio:
07/06/2019 16:00:20
De:
MEC/Institucional <cglnessesu@mec.gov.br>
Para:
reitoria@ufgd.edu.br
Assunto:
Lista tríplice &#8203; UFGD.
Mensagem:
Prezados, boa tarde.

Segue manifestação da Secretaria de Educação Superior.

Atenciosamente,
Equipe SESu
Anexos:
Oficio_1581794.html
Decisao_1579827___Processo_Judicial_Eletronico___TRF3___2__Grau.pdf
Cota_1580573_cot1344_2019_cgac_lcocc_23000.009995_2019_98_acp_suspensao_lista_triplice_cargo_reitor_encaminha_sesu.pdf
Parecer_1579041_Parecer.pdf

E-mail SESU/GAB/CGLNES 1587989
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA DA UNIÃO NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
ADVOGADOS

OFÍCIO n. 00029/2019/ADV/PUMS/PGU/AGU
Campo Grande, 26 de junho de 2019.

A Sua Senhoria a Senhora
Lívia Correia de Oliveira Cavalcanti Cunha
Coordenadora-Geral de Assuntos Contenciosos da Consultoria Jurídica do MEC
Brasília – DF

NUP: 00470.001504/2019-29 (REF. 5000709-97.2019.4.03.6002)
INTERESSADO: MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL
ASSUNTO: LISTA TRÍPLICE - REITOR UFGD

Senhora Coordenadora-Geral,

Trata-se de Ação Civil Pública, com pedido de antecipação de tutela, em trâmite perante a 1ª Vara
Federal de Dourados/MS, ajuizada pelo Ministério Público Federal – PR/MS em face de Etienne Biasotto, Cláudia
Gonçalves de Lima, Liane Maria Calarge, Caio Luis Chiariello, Joelson Gonçalves Pereira, Nelson Luis de
Campos Domingues, Fundação Universidade Federal da Grande Dourados – UFGD e União Federal,
objetivando a concessão de liminar para suspender a lista tríplice encaminhada pela UFGD ao Ministério da Educação;
para que a União se abstenha de considerar os nomes constantes no respectivo instrumento para ocupar cargos de reitor
e vice-reitor da Universidade; para dar início a novo processo eleitoral imediatamente; e para que se declare que os
professores Etienne, Cláudia, Joelson, Nelson, Liane e Caio não poderão concorrer a novo pleito em substituição, pois
agiram com falta de ética, decoro e deliberadamente de forma ilegal, o que enseja a cassação de suas chapas, nos
termos do art. 18 do regulamento eleitoral.
Em 10/05/2019, a União foi intimada da decisão que deferiu o pedido de antecipação de tutela feito
pelo autor, proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Federal de Dourados/MS, conforme Parecer de Força Executória já
encaminhado a Vossa Senhoria.
Em audiência de conciliação realizada em 17/05/2019, o Ministério Público Federal propôs a
revogação do pedido de tutela antecipada anteriormente deferida, o que foi ratificado pela UFGD e pela União. Os
autos foram conclusos para reexame da matéria.
Em 24/05/2019, foi proferida nova decisão pelo MM. Juízo que, em juízo de retratação, indeferiu a
liminar anteriormente concedida.
Em 31/05/2019, esta Procuradoria foi intimada de nova decisão proferida pelo Tribunal Regional
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Federal da 3ª Região, em sede de Agravo de Instrumento interposto pelo MPF (AI n. 5013257-21.2019.4.03.0000), que
suspendeu a lista tríplice em questão.
Estando aberto o prazo para contestação, que expira dia 28/06/2019, indaga-se a esta Coordenação:
a) diante da Nota Técnica n. 200/2019/CGLNES/GAB/SESU/SESU (Anexo 1 da Seq id 13), em que a
Secretaria de Educação Superior posiciona-se no sentido de que a decisão judicial que deferira a antecipação de tutela
para suspender a lista tríplice está em consonância com a legislação vigente, deve a União posicionar-se pelo
reconhecimento jurídico do pedido inicial no que tange à nulidade da lista tríplice encaminhada ao Ministério da
Educação?
Observamos que, caso a União venha a sustentar o reconhecimento jurídico do pedido quanto à
nulidade da lista tríplice, isso não significaria necessariamente sua mudança para o polo ativo da Ação Civil Pública, já
que isso requer a ratificação dos demais pedidos feitos pelo MPF na inicial, que são bem mais abrangentes. Por outro
lado, ao reconhecer o pedido de nulidade da lista tríplice, ainda que a União permaneça no polo passivo da demanda,
estaria se distanciando do entendimento jurídico já manifestado pela Procuradoria Federal junto à UFGD na audiência
de conciliação realizada em 17/05/2019, na audiência extrajudicial realizada na data de hoje, bem como nas
Contrarrazões ao Agravo de Instrumento já apresentadas (Seq id 24 do NUP 00414.012899/2019-60). Mencione-se
ainda que, na reunião realizada hoje, o MPF e a UFGD propuseram à União que homologasse a lista tríplice que lhe
fora encaminhada. A negativa da União não foi bem recepcionada pela Procuradoria Federal junto à UFGD.
Diante disso, indaga-se, por fim, acerca da possibilidade de utilização, para a resolução do conflito, da
Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal.
Tendo em vista que o prazo para a contestação expira dia 28/06/2019, solicitamos a gentileza do
encaminhamento da resposta no prazo de 24 horas.
Atenciosamente,

SILVIA HELENA SERRA
ADVOGADA DA UNIÃO

Documento assinado eletronicamente por SILVIA HELENA SERRA, de acordo com os normativos legais aplicáveis.
A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 280846298 no endereço eletrônico
http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): SILVIA HELENA SERRA. Data e Hora: 26-06-2019
21:27. Número de Série: 1792733. Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5.
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Ministério da Educação
Esplanada dos Ministérios Bloco L, Edifício Sede - 3º Andar - Bairro Zona CívicoAdministrativa, Brasília/DF, CEP 70047-900
Telefone: 2022-8107 - http://www.mec.gov.br
OFÍCIO Nº 2009/2019/CGLNES/GAB/SESU/SESU-MEC
Brasília, 28 de junho de 2019.
URGENTE
À Senhora
Lívia Correia de Oliveira Cavalcanti Cunha
Advogada da União
Consultoria Jurídica junto ao Ministério da Educação − Conjur
Esplanada dos Ministérios, bloco "L" 7º andar − sala 711
Brasília − DF
Assunto: Nota nº 01449/2019/CONJUR-MEC/CGU/AGU - Lista
tríplice UFGD.

Senhora Advogada da União,
1.
Em atenção à Nota nº 01449/2019/CONJUR-MEC/CGU/AGU e em
resposta aos questionamentos formulados pela Procuradoria da União no Estado de
Mato Grosso do Sul, esta Secretaria de Educação Superior entende pela manutenção
do entendimento esposado na Nota Técnica nº 200/2019/CGLNES/GAB/SESU (Anexo
I da Seq id 13), isto é, no sentido da nulidade da lista tríplice encaminhada, tendo em
vista que há, no processo, indícios de irregularidade no processo.
2.
Conforme
exposto
no
item
15
na
Nota
Técnica
nº
200/2019/CGLNES/GAB/SESU, no próprio site da universidade, constava a
informação de que os candidatos a reitor na consulta prévia se comprometeram a
não se inscreverem para compor a lista tríplice, caso não alcançassem a primeira
colocação no escrutínio formal, o que denota uma intencionalidade no sentido de
manipulação do colégio eleitoral.
3.
Nesse cenário, cabe ressaltar que esta Coordenação-Geral de Legislação
e Normas da Educação Superior (CGLNES/SESU) , na ocasião da análise da lista
tríplice, oﬁciou a UFDG para regularizar o processo eleitoral por meio
do Ofício nº 999/2019/CGLNES/GAB/SESU/SESU-MEC (doc. SEI 1505508).
4.
Permanecemos à disposição para os esclarecimentos adicionais que se
fizerem necessários.
Atenciosamente,

Ofício 2009 (1613151)
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FERNANDA RASO ZAMORANO
Coordenadora-Geral de Legislação e Normas da Educação Superior

Documento assinado eletronicamente por Fernanda Raso Zamorano,
Coordenador(a) Geral, em 28/06/2019, às 14:49, conforme horário oficial
de Brasília, com fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do Ministério da
Educação.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mec.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 1613151 e o código CRC 349E0B1A.

Referência: Caso responda a este Ofício, indicar expressamente o Processo nº
23000.009995/2019-98

Ofício 2009 (1613151)
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SEI nº 1613151

Justiça Federal da 3ª Região
PJe - Processo Judicial Eletrônico

02/07/2019

Número: 5000709-97.2019.4.03.6002
Classe: AÇÃO CIVIL PÚBLICA
Órgão julgador: 1ª Vara Federal de Dourados
Última distribuição : 02/05/2019
Valor da causa: R$ 1.000,00
Assuntos: Ensino Superior
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM
Partes

Procurador/Terceiro vinculado

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/MS (AUTOR)
ETIENNE BIASOTTO (RÉU)
CLAUDIA GONCALVES DE LIMA (RÉU)
LIANE MARIA CALARGE (RÉU)
CAIO LUIS CHIARIELLO (RÉU)
JOELSON GONCALVES PEREIRA (RÉU)
NELSON LUIS DE CAMPOS DOMINGUES (RÉU)
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE
DOURADOS (RÉU)
UNIÃO FEDERAL (RÉU)
Documentos
Id.

Data da
Assinatura

Documento

Tipo
Ofício

18924 01/07/2019 14:20 Ofício
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OFÍCIO

Dourados-MS.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA (65) Nº 5000709-97.2019.4.03.6002 / 1ª Vara Federal de Dourados
AUTOR: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/MS
RÉU: ETIENNE BIASOTTO, CLAUDIA GONCALVES DE LIMA, LIANE MARIA
CALARGE, CAIO LUIS CHIARIELLO, JOELSON GONCALVES PEREIRA, NELSON LUIS
DE CAMPOS DOMINGUES, FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE
DOURADOS, UNIÃO FEDERAL

Ao Secretário da Educação Superior / SESU - Ministério da
Educação
Esplanada dos Ministérios, Bl. “L” 3º Andar - Gabinete
70047-900 - Brasília - DF
Fone: (61) 2022 8125 / 8012 / 8108 / 8118
E-mail: gabsesu@mec.gov.br

Encaminha-se cópia da decisão proferida nos Autos do Agravo de
Instrumento 5013257-21.2019.403.0000, na qual determinou-se a
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suspensão da lista tríplice encaminhada pela UFGD ao Ministério da
Educação relativa ao Procedimento de Consulta Prévia para a escolha de
Reitor e Vice-Reitor da gestão 2019/2023.

Ficam os interessados cientificados de que este Juízo Federal se
localiza na Rua Ponta Porã, n.º 1.875, Jardim América, em
Dourados/MS, CEP 79824-130, Tel. (67) 3422-9804 – endereço
eletrônico: dourad-se01-vara01@trf3.jus.br.
Segue
link
para
acesso
aos
http://web.trf3.jus.br/anexos/download/V77C5A4AA1

autos:

Atenciosamente,
Magistrado(a)
(assinatura eletrônica)
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· Processo Judicial Eletrônico - TRF3
pje1g.trf3.jus.br

AÇÃO CIVIL PÚBLICA (65) Nº 5000709-97.2019.4.03.6002 / 1ª Vara Federal de Dourados
AUTOR: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/MS
RÉU: ETIENNE BIASOTTO, CLAUDIA GONCALVES DE LIMA, LIANE MARIA CALARGE, CAIO LUIS CHIARIELLO,
JOELSON GONCALVES PEREIRA, NELSON LUIS DE CAMPOS DOMINGUES, FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL
DA GRANDE DOURADOS, UNIÃO FEDERAL
Advogados do(a) RÉU: EMILY GRACIELLE DE OLIVEIRA RODRIGUES - MS17206, MARCELO ANTONIO BALDUINO MS9574
Advogados do(a) RÉU: EMILY GRACIELLE DE OLIVEIRA RODRIGUES - MS17206, MARCELO ANTONIO BALDUINO MS9574

SENTENÇA

Aos 13/08/2019 às 14h, nesta cidade, na sala de audiências da 1ª Vara Federal de Dourados-MS, sob a
presidência do MM. Juiz Federal MOISÉS ANDERSON COSTA RODRIGUES DA SILVA, foi aberta a audiência com
as formalidades de estilo. Apregoadas as partes, compareceram o Procurador da República, EDUARDO
RODRIGUES GONÇALVES, o Procurador Federal representante da Universidade Federal da Grande Dourados,
JEZIHEL PENA LIMA, os representantes da UFGD, MÁRCIO EDUARDO DE BARROS e PAULA PINHEIRO PADOVESE
PEIXOTO, e os réus ETIENNE BIASOTTO LIANE MARIA CALARGE, JOELSON GONÇALVES PEREIRA, sendo que
JOELSON acompanhado de seu advogado MARCELO ANTONIO BALDUÍNO, OAB/MS 9574. Presentes ainda as
testemunhas JONES DARI GOETTERT, ANTONIO DARI RAMOS, REGINALDO RIBEIRO DE SOUZA E WALTER
ROBERTO HERNANDEZ VERGARA. A Advogada da União SILVIA HELENA SERRA, participaram da audiência
através de sistema de videoconferência.

As testemunhas arroladas foram ouvidas e foram colhidos os depoimentos pessoais dos réus Etienne Biasotto,
Liane Maria Calerge e Joelson Goncalves Pereira.

As testemunhas foram dispensadas da assinatura dos termos de oitiva, em virtude da gravação audiovisual.

Encerrada a instrução processual, as partes ofereceram alegações.

Pelo MM. Juiz Federal foi dito: “Junte-se a mídia com as gravações realizadas nesta data. Profere-se sentença:
Sentença (1670490)
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Sentença – Tipo A

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL pede em face de ETIENNE BIASOTTO, CLAUDIA GONCALVES DE LIMA, LIANE
MARIA CALARGE, CAIO LUIS CHIARIELLO, JOELSON GONCALVES PEREIRA, NELSON LUIS DE CAMPOS
DOMINGUES, FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS e UNIÃO FEDERAL, anulada a
eleição promovida pelo Colégio Eleitoral da UFGD nova consulta à comunidade acadêmica e eleição ao Colégio
Eleitoral, vendando-se a prática combatida nessa ação de prévio acerto entre os concorrentes para os pleitos
subsequentes; os professores Etienne, Cláudia, Joelson, Nelson, Liane e Caio não possam concorrer ao pleito
que se fará em substituição ao já ocorrido, o que enseja a cassação de suas chapas, nos termos do art. 18 do
regulamento eleitoral.

Narra a petição inicial, em síntese, que a UFGD aprovou a resolução n. 001/2018, que dispõe sobre o
procedimento de Consulta Prévia para a escolha do Reitor e Vice-Reitor, para a gestão 2019/2023. Tal
procedimento foi bipartido, havendo uma primeira fase – não vinculante – na qual foi ouvida a comunidade
acadêmica, e uma segunda etapa de votação pelo Colégio Eleitoral da Universidade.

No entanto, durante o processo de Consulta Prévia, os candidatos ao cargo assinaram espontaneamente um
documento se comprometendo a não compor a lista tríplice caso não fossem eleitos em 1º lugar. Assim, na
reunião do Colégio Eleitoral apenas a chapa dos candidatos Etienne e Cláudia se inscreveu, além de mais 02
professores alinhados politicamente com os primeiros, que, na realidade, não tinham interesse em ocupar o
cargo e não se submeteram a consulta prévia perante a comunidade acadêmica.

Assim, para o MPF, ao assumirem o compromisso formal entre si de somente o candidato mais votado perante a
comunidade universitária colocar o nome a disposição do Colégio Eleitoral, os candidatos frustraram a nalidade
da instituição da lista tríplice, que é fornecer 03 nomes de igual representatividade ao Presidente da República
para que um seja escolhido, independentemente de ser o mais votado ou não na votação local.

Por m, ao considerar que os candidatos agiram com falta de ética, contrariando a lei e a moralidade
administrativa, o Parquet requerer a inelegibilidade dos antigos concorrentes em novo pleito a ser realizado em
virtude da nulidade do atual.

Com a inicial, vieram documentos.

Defere-se o pedido de tutela antecipada para o m de suspender a lista tríplice encaminhada pela UFGD ao
Ministério da Educação e determinar o início imediato e novo processo de escolha do Reitor da UFGD (ID
17049510).

O pedido de reconsideração, formulado pela UFGD (ID 17184986), é indeferido (ID 17272065).
Sentença (1670490)
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Em audiência, o MPF pugna pela revogação da decisão precitada (ID 17433634).

O MPF, em manifestação escrita, pede a manutenção da liminar deferida (ID 17573759).

No exercício de juízo de retratação, este Juízo procede à reconsideração da decisão e indefere medida liminar (ID
17440452).

O MPF agrava (ID 17907619). O E. TRF-3 defere a suspensão da lista tríplice “até análise da questão meritória a
ser feito após a vinda da contraminuta” (ID 17936539).

UFGD, ETIENNE BIASOTTO, CLAUDIA GONÇALVES DE LIMA, LIANE MARIA CALARGE, CAIO LUIS CHIARIELLO (ID
18930819) contestam: a formação de listra tríplice somente ocorre no Colégio Eleitoral; a consulta prévia não é
obrigatória e não vincula o Colégio Eleitoral; a competência para formação da lista tríplice não é da comunidade
universitária; o Colégio Eleitoral tem representação de todos os seguimentos da comunidade universitária,
integrado pelo mínimo de 70% dos docentes; nenhum candidato pode ser obrigado a concorrer no Colégio
Eleitoral; tanto os candidatos que concorreram na consulta prévia podem deixar de concorrer no Colégio Eleitoral
como outros docentes que não concorreram na consulta prévia podem colocar seus nomes na disputa no
Colégio Eleitoral; candidatos que concorreram na consulta prévia e colocaram suas candidaturas no Colégio
Eleitoral podem não obter votação su ciente para gurar na lista tríplice; a pretensão invade seara do Poder
Executivo e fere a autonomia universitária; a alteração do procedimento deve ser promovida pelas instâncias
políticas competentes, dada a ilegitimidade do Judiciário para alterar a lei; promessas de campanha das chapas
não viciam o processo administrativo; a oportunidade de candidatura no Colégio foi aberta a todos, conforme
regulamento; não é possível declarar a inelegibilidade de docentes que prometeram em campanha não colocar
seus nomes no Colégio caso a consulta eleitoral não os indicasse como favoritos.

A contestação foi instruída com documentos.

A UNIÃO contesta (ID 18934260): o processo de elaboração da lista tríplice foi realizado em desacordo com o
regramento jurídico sobre o tema; nos termos dos artigos 28 e 29 da UFGD, a lista tríplice abarcará os nomes
indicados pelo Colégio Eleitoral da UFGD de modo a homologar a consulta à comunidade previamente realizada;
no sítio eletrônico da UFGD consta que os candidatos ao cargo de reitor na consulta prévia se comprometeram a
não se inscreverem para compor a lista tríplice caso não alcançassem a primeira colocação no escrutínio
informal.

A UFGD pede o julgamento antecipado (ID 19041044).

O MPF especi ca provas (ID 19409450).

Sentença (1670490)
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É designada audiência (ID 20082438).

Realizou-se audiência neste ato, com depoimento pessoal dos réus, oitiva de testemunhas e apresentações de
alegações nais. O MPF sustenta a procedência da demanda porque a universidade não é soberana e sim,
autônoma, mas a ufgd descaracterizou a lista com nomes que não participaram de campanha, integrando a lista
no aspecto forma. O nome seria da ala do mais vencedor; esse nome tornaria difícil a governabilidade. A UFGD
pontua a improcedência. JOELSON faz notas remissivas e UNIÃO pontua a ilegitimidade do pleito.

Historiados, sentencia-se a questão posta.

A Lei n. 5.540/1968, em seu art. 16, III, com redação dada pela Lei n. 9.192/1995, estabelece que “em caso de
consulta prévia à comunidade universitária, nos termos estabelecidos pelo colegiado máximo da instituição,
prevalecerão a votação uninominal e o peso de setenta por cento para a manifestação do pessoal docente em
relação à das demais categorias”.

O Decreto n. 1.916/1996, ao regulamentar o processo de escolha dos dirigentes de instituições federais de
ensino superior, prevê em seu art. 1°, § 4º, que o colegiado máximo da instituição poderá regulamentar processo
de consulta à comunidade universitária, precedendo a elaboração das listas tríplices, caso em que prevalecerão
a votação de nida no § 2º e o peso de setenta por cento dos votos para a manifestação do corpo docente no
total dos votos da comunidade.

Durante a instrução do feito, produziram-se depoimento pessoal e colheita de prova testemunhal.

Do depoimento de Liane Maria Carlage, entende-se: Cumpriu as orientações do mec, tanto na consulta como no
processo eleitoral; desde que foi fundada a universidade, é feita a consulta prévia e o colégio; em 2015 foi feita a
mesma coisa; estava aberto a todos a se candidatar; assinou o compromisso em sua casa; se não assinasse o
documento, haveria descon ança, poderia ter chance, mas corria risco; o compromisso foi solicitado pela
comunidade acadêmica, professores, alunos e servidores; é uma maneira de todos terem voz; todos sabiam que
a consulta prévia não seria decisiva; havia nota técnica dizendo que a consulta prévia não seria vinculante ao
colégio eleitoral; os três integram o grupo do professor ETIENE.

Do depoimento de EITENE depreende-se: o processo eleitoral da UFGD começa com a formação o colégio
eleitoral. Na instalação, tira-se a consulta prévia; o colégio eleitoral pode, inclusive, não fazer a consulta prévia;
mas criou uma autonomia; buscaram a democracia que acredita muito; o colégio eleitoral não é vinculante à
consulta prévia; fez uma escolha se perdesse continuaria dando aulas, mas retiraria seus nomes; nenhum outro
candidato se propôs a se inscrever; foi procurado pelos sindicatos dos professores, técnicos e grêmio estudantil;
assinou vários documentos de compromisso, um deles em respeito à democracia; foi do movimento estudantil,
sempre batalhou pela democracia; se perdesse não se candidataria; qualquer pessoa que quisesse, conseguiria;
a consequência prática se não assinasse o documento seria não ter votos; a consulta prévia não é vinculante e
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ele decidiria a eleição; após a consulta prévia, foi ao facebook para respeitar o compromisso; já aconteceu de o
candidato escolhido não ser o mais votado; JONAS e DARIO fez campanha para o depoente; o colégio eleitoral
abre espaço para todos os que tenham título de doutor ou fossem associados; não é a primeira vez que a
universidade adotou tal formato, tendo o mesmo ocorrido com a professora LIANE.

O testemunho de JONES nos revela é professor da faculdade de ciências humanas; integra a lista tríplice ; ajudou
Etiene; não fez campanha para si mesmo; foi vice-diretor da faculdade; diretor da faculdade por quatro anos;
presidiu o sindicatos dos docentes; era pré-candidato, mas declinou da disputa; não concorreria com ele; apoia o
candidato Etiene; isso já aconteceu em 2015; naquele momento houve indicativo para quem não fosse escolhido,
desistisse; tem condições de assumir; havia o temor de que o primeiro colocado não seria escolhido; antes do
colégio eleitoral, conversando com seus pares; na FCH, na medida de construir lista tríplice.

O testemunho de ANTONIO DARI nos alerta: não fez campanha; colocaram seu nome no processo eleitoral
diante da necessidade de serem enviados três nomes; não houve campanha, nem fala; houve simplesmente
abertura do voto no microfone aberto; esperam que respeitem a consulta prévia; fez campanha no facebook; não
fez atos para garantir a nomeação; não fez um compromisso que zeram entre si, e sim com as entidades,
representativas de estudantes, técnicos e docentes; não tem como mensurar o peso político.

O testemunho de Reginaldo Ribeiro Souza a rma: votaria que Etiene ganharia, mas levaria; em áudio falou que
quem ganharia a consulta prévia, montaria a lista tríplice; para o professor Valter, havia o risco de Etiene que não
levaria; não foi a outros debates; disse que a lista tríplice seria montada para que não houvesse interferência do
presidente da república.

O testemunho de Valter alerta: em áudio diz que outros professores pretendiam ir à Justiça contra o que ocorria;
não acompanhou o processo eleitoral; já se suspeitava na universidade de que o mais votado não fosse
escolhido.

Do depoimento de JOELSON, extrai-se: assinou o documento; não havia valor legal; entenderam que não haveria
problema; a consequência política seria uma pressão muito grande; o ambiente universitário é muito diferente; a
di culdade de convívio com a comunidade acadêmica seria muito grande; se não assinasse o documento não
haveria chance de ganhar a consulta prévia; sabia que as outras chapas assinaram; sentiu-se pressionado a
cumprir o compromisso assumido; a lista apresentada teria vinculação à chapa do professor etiene; o
compromisso era de que as duas pessoas que não venceram não fariam inscrição no colégio eleitoral; o
compromisso não era entre os candidatos, e, sim com os representantes do DCE.

Vê-se que a UFGD optou por realizar a consulta à comunidade universitária, previamente à votação pelo
Colegiado Eleitoral, conforme “regimento da consulta prévia para escolha do reitor e vice-reitor da UFGD”,
aprovado pela Resolução nº 001 de 07 de dezembro de 2018 do Colégio Eleitoral (ID 16888993).
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Deste modo, candidataram-se ao cargo de reitor perante a comunidade acadêmica três chapas, são elas: Chapa
01, formada pelo Professor Etienne e a Professora Cláudia; Chapa 02 formada pelo Professor Joelson e pelo
Professor Nelson e chapa 03 formada pela Professora Liane e Professor Caio.

Todavia, de acordo com a nota divulgada pela UFGD, “durante o processo de Consulta Prévia, todos os
professores doutores que se candidataram ao cargo assinaram espontaneamente um documento elaborado
pelo Sindicato dos Técnicos Administrativos (SINTEF), Associação dos Docentes (ADUF) e Diretório Central dos
Estudantes (DCE), os três segmentos que compõe a Universidade. Neste documento, os candidatos se
comprometeram a NÃO compor a lista tríplice caso não fossem eleitos em 1º lugar.

Somente o candidato mais votado perante a comunidade universitária colocou o nome à disposição do Colégio
Eleitoral e, para integrar a mencionada lista tríplice, também se candidataram a Reitor os professores Jones Dari
Goettert e Antonio Dari Ramos.

Nesse ponto, este juízo mudou entendimento sobre a questão no decorrer do processo, atento às manifestações
da ré UFGD.

A consulta prévia, submetendo três chapas para votação perante toda a comunidade acadêmica e, mediante
acordo, excluir duas delas da lista tríplice, não implica em mácula do processo eleitoral, até porque nem impede
a manifestação de vontade do Colégio Eleitoral.

Veja-se que isso não compromete a lisura do procedimento, pois a consulta prévia não vincula juridicamente o
Colegiado para elaboração da lista.

Contudo, o mesmo conselho adotou postura em outra oportunidades, sendo uma prática do organismo
universitário que não se trata inovação. Agiu desta maneira na eleição da reitoria em 2015, uma prática que não
fora questionada, muito menos invalidada.

Neste ponto se sobressai a autonomia universitária resguardada pelo texto constitucional, a qual somente pode
ser ultrapassada em situações peculiares e teratológicas.

Neste ponto, a elaboração da lista tríplice pelo Colégio Eleitoral não segue, necessariamente, a consulta prévia
realizada junto à comunidade universitária.

Outrossim, a desistência do certame é medida legítima, prevista até mesmo para eleições presidenciais, nos
termos do artigo 77, §4o da Constituição Federal.
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Assim, o mais votado por esta não ser o primeiro colocado perante o Colégio e, ainda, não gurar na lista tríplice
encaminhada para a escolha presidencial, em nome da autonomia universitária.

Por outro lado, como nos mostra a prova produzida na instrução, os candidatos que compuseram a lista
aprovada pelo colégio eleitoral tem larga experiência na universidade, com diversas passagens na Faculdade de
Ciências Humanas e indígena. Teriam necessária governabilidade para gerir a instituição.

Outrossim, a vencer a tese autoral, caberia ao poder judiciário avaliar uma suposta representatividade da chapa
que integre o conselho, um conceito uído, com diversas interpretações, descambando para insegurança
jurídica.

Inegavelmente, tanto a LEI Nº 9.192/1995, quanto o DECRETO Nº 1.916/ 1996 não tratam do tema da renúncia
de candidatos perante o Colégio Eleitoral, não cabendo o administrador criar norma.

Outrossim, o Presidente da República pode rejeitar o nome mais votado e escolher um dos outros dois nomes
apresentados, e na absurda hipótese de não aceitarem, devolver a lista e colocar um reitor pro tempore, como
vivencia a instituição até o deslinde da presente demanda.

Por m, refuta-se a tese de que a escolha de reitor busca a lista fechada, e não uma lista tríplice, tão-somente
porque nomes que não participaram de campanha, integrando a lista no aspecto formal; o nome seria da ala do
mais vencedor. A existência ou não de campanha não é requisito de elegibilidade.

Ante o exposto, é IMPROCEDENTE a demanda, para rejeitar o pedido vindicado pelo autor na inicial, resolvendo o
mérito do processo, na forma do artigo 487, I do CPC.

Sem custas nem honorários processuais na ação civil pública.

Comunique a prolação desta sentença ao relator do Agravo de Instrumento de autos 5013257-21.2019.403.0000.

PRI. Com o trânsito em julgado, arquivem-se.”

NADA MAIS HAVENDO, encerrou-se a presente audiência, saindo os presentes intimados de todos os atos e
documentos juntados até a presente data.

DOURADOS, 13 de agosto de 2019.
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Assinado eletronicamente por: MOISES ANDERSON COSTA RODRIGUES
DA SILVA
13/08/2019 19:04:57
https://pje1g.trf3.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 20670410
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Ministério da Educação
Esplanada dos Ministérios Bloco L, Edifício Sede - 3º Andar - Bairro Zona CívicoAdministrativa, Brasília/DF, CEP 70047-900
Telefone: 2022-8107 - http://www.mec.gov.br
OFÍCIO Nº 2472/2019/CGLNES/GAB/SESU/SESU-MEC
Brasília, 15 de agosto de 2019.
Ao Senhor
Rodrigo Pirajá Wienskonski
Consultor Jurídico
Consultoria Jurídica junto ao Ministério da Educação − Conjur
Esplanada dos Ministérios, bloco "L" 7º andar − sala 711
Brasília − DF
Assunto: Solicita parecer de força executória.

Senhor Consultor Jurídico,
1.
A Secretaria de Educação Superior foi informada da prolatação
da Sentença (Doc. 1670490) nos autos do Agravo de Instrumento nº
501357-21.2019.4.03.0000, que julgou improcedente o pedido pedido do
Ministério Público Federal para anulação do processo de elaboração da lista
tríplice pela Universidade Federal da Grande Dourados(UFGD).
2.
Recentemente, a CONJUR/MEC manifestou-se, por meio da Nota
nº 01772/2019/CONJUR-MEC/CGU/AGU (1663194), acerca da ilegalidade
dos atos que tenham por objetivo vincular a decisão do colégio eleitoral, nos
seguintes termos:
Deste modo, concluímos que qualquer compromisso ﬁrmado entre os candidatos
que possa vincular o resultado da consulta à comunidade universitária na
composição da lista tríplice, tal qual o compromisso estabelecido de não
inscrever-se para integrar a lista tríplice caso não seja o primeiro colocado na
consulta à comunidade universitária, ou se as normas internas da instituição
conferirem à consulta prévia o efeito de vincular o resultado das eleições no
colégio eleitoral, o processo de elaboração da lista tríplice estará eivado de
ilegalidade, por usurpação de competência de colégio eleitoral.

3.
Diante do exposto, solicita-se parecer de força executória da
referida Sentença, bem como orientações acerca dos procedimentos a
serem adotados pela Secretaria de Educação Superior.
4.
A Coordenação-Geral de Legislação e Normas da Educação
Superior permanece à disposição para os esclarecimentos adicionais que se
fizerem necessários.
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Atenciosamente,
PRISCILA FRANCO ÁVALOS LOPES PLANELIS
Coordenadora-Geral de Legislação e Normas da Educação
Superior Substituta
Documento assinado eletronicamente por Priscila Franco Ávalos Lopes
Planelis, Coordenador(a) Geral, Substituto(a), em 15/08/2019, às 14:04,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento da Portaria nº
1.042/2015 do Ministério da Educação.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mec.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 1670507 e o código CRC 8A8DB810.

Referência: Caso responda a este Ofício, indicar expressamente o Processo nº
23000.009995/2019-98
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA DA UNIÃO NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
ADVOGADOS

OFÍCIO n. 00053/2019/ADV/PUMS/PGU/AGU
Campo Grande, 14 de agosto de 2019.

A Sua Senhoria a Senhora
Lívia Correia de Oliveira Cavalcanti Cunha
Coordenadora-Geral de Assuntos Contenciosos da Consultoria Jurídica do MEC
Brasília – DF

NUP: 00470.001504/2019-29 (REF. 5000709-97.2019.4.03.6002)
INTERESSADOS: CORREGEDORIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL E OUTROS
ASSUNTOS: ENSINO SUPERIOR - LISTA TRÍPLICE - UFGD

Prezada Coordenadora,
Encaminho, para ciência, o teor da sentença proferida nos autos do processo em epígrafe.
Atenciosamente,

SILVIA HELENA SERRA
ADVOGADA DA UNIÃO

Documento assinado eletronicamente por SILVIA HELENA SERRA, de acordo com os normativos legais aplicáveis.
A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 301603241 no endereço eletrônico
http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): SILVIA HELENA SERRA. Data e Hora: 14-08-2019
15:58. Número de Série: 1792733. Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5.
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14/08/2019 16:01

Justiça Federal da 3ª Região
PJe - Processo Judicial Eletrônico

14/08/2019

Número: 5000709-97.2019.4.03.6002
Classe: AÇÃO CIVIL PÚBLICA
Órgão julgador: 1ª Vara Federal de Dourados
Última distribuição : 02/05/2019
Valor da causa: R$ 1.000,00
Assuntos: Ensino Superior
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM
Partes

Procurador/Terceiro vinculado

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/MS (AUTOR)
ETIENNE BIASOTTO (RÉU)
CLAUDIA GONCALVES DE LIMA (RÉU)
LIANE MARIA CALARGE (RÉU)
CAIO LUIS CHIARIELLO (RÉU)
JOELSON GONCALVES PEREIRA (RÉU)

EMILY GRACIELLE DE OLIVEIRA RODRIGUES
(ADVOGADO)
MARCELO ANTONIO BALDUINO (ADVOGADO)

NELSON LUIS DE CAMPOS DOMINGUES (RÉU)

EMILY GRACIELLE DE OLIVEIRA RODRIGUES
(ADVOGADO)
MARCELO ANTONIO BALDUINO (ADVOGADO)

FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE
DOURADOS (RÉU)
UNIÃO FEDERAL (RÉU)
Documentos
Id.

Data da
Assinatura

Documento

20670 13/08/2019 19:05 Sentença
410
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AÇÃO CIVIL PÚBLICA (65) Nº 5000709-97.2019.4.03.6002 / 1ª Vara
Federal de Dourados
AUTOR: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/MS
RÉU: ETIENNE BIASOTTO, CLAUDIA GONCALVES DE LIMA,
LIANE MARIA CALARGE, CAIO LUIS CHIARIELLO, JOELSON
GONCALVES PEREIRA, NELSON LUIS DE CAMPOS
DOMINGUES, FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DA
GRANDE DOURADOS, UNIÃO FEDERAL
Advogados do(a) RÉU: EMILY GRACIELLE DE OLIVEIRA
RODRIGUES - MS17206, MARCELO ANTONIO BALDUINO MS9574
Advogados do(a) RÉU: EMILY GRACIELLE DE OLIVEIRA
RODRIGUES - MS17206, MARCELO ANTONIO BALDUINO MS9574
SENTENÇA

Aos 13/08/2019 às 14h, nesta cidade, na sala de audiências da 1ª
Vara Federal de Dourados-MS, sob a presidência do MM. Juiz Federal
MOISÉS ANDERSON COSTA RODRIGUES DA SILVA, foi aberta a
audiência com as formalidades de estilo. Apregoadas as partes,
compareceram o Procurador da República, EDUARDO RODRIGUES
GONÇALVES, o Procurador Federal representante da Universidade
Federal da Grande Dourados, JEZIHEL PENA LIMA, os representantes
da UFGD, MÁRCIO EDUARDO DE BARROS e PAULA PINHEIRO
PADOVESE PEIXOTO, e os réus ETIENNE BIASOTTO LIANE
MARIA CALARGE, JOELSON GONÇALVES PEREIRA, sendo que
JOELSON acompanhado de seu advogado MARCELO ANTONIO
BALDUÍNO, OAB/MS 9574. Presentes ainda as testemunhas JONES
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DARI GOETTERT, ANTONIO DARI RAMOS, REGINALDO
RIBEIRO DE SOUZA E WALTER ROBERTO HERNANDEZ
VERGARA. A Advogada da União SILVIA HELENA SERRA,
participaram da audiência através de sistema de videoconferência.

As testemunhas arroladas foram ouvidas e foram colhidos os
depoimentos pessoais dos réus Etienne Biasotto, Liane Maria Calerge e
Joelson Goncalves Pereira.

As testemunhas foram dispensadas da assinatura dos termos de
oitiva, em virtude da gravação audiovisual.

Encerrada a instrução processual, as partes ofereceram alegações.

Pelo MM. Juiz Federal foi dito: “Junte-se a mídia com as
gravações realizadas nesta data. Profere-se sentença:

Sentença – Tipo A

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL pede em face de
ETIENNE BIASOTTO, CLAUDIA GONCALVES DE LIMA, LIANE
MARIA CALARGE, CAIO LUIS CHIARIELLO, JOELSON
GONCALVES PEREIRA, NELSON LUIS DE CAMPOS
DOMINGUES, FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA
GRANDE DOURADOS e UNIÃO FEDERAL, anulada a eleição
promovida pelo Colégio Eleitoral da UFGD nova consulta à comunidade
acadêmica e eleição ao Colégio Eleitoral, vendando-se a prática
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combatida nessa ação de prévio acerto entre os concorrentes para os
pleitos subsequentes; os professores Etienne, Cláudia, Joelson, Nelson,
Liane e Caio não possam concorrer ao pleito que se fará em substituição
ao já ocorrido, o que enseja a cassação de suas chapas, nos termos do art.
18 do regulamento eleitoral.

Narra a petição inicial, em síntese, que a UFGD aprovou a
resolução n. 001/2018, que dispõe sobre o procedimento de Consulta
Prévia para a escolha do Reitor e Vice-Reitor, para a gestão 2019/2023.
Tal procedimento foi bipartido, havendo uma primeira fase – não
vinculante – na qual foi ouvida a comunidade acadêmica, e uma segunda
etapa de votação pelo Colégio Eleitoral da Universidade.

No entanto, durante o processo de Consulta Prévia, os candidatos
ao cargo assinaram espontaneamente um documento se comprometendo
a não compor a lista tríplice caso não fossem eleitos em 1º lugar. Assim,
na reunião do Colégio Eleitoral apenas a chapa dos candidatos Etienne e
Cláudia se inscreveu, além de mais 02 professores alinhados
politicamente com os primeiros, que, na realidade, não tinham interesse
em ocupar o cargo e não se submeteram a consulta prévia perante a
comunidade acadêmica.

Assim, para o MPF, ao assumirem o compromisso formal entre si
de somente o candidato mais votado perante a comunidade universitária
colocar o nome a disposição do Colégio Eleitoral, os candidatos
frustraram a finalidade da instituição da lista tríplice, que é fornecer 03
nomes de igual representatividade ao Presidente da República para que
um seja escolhido, independentemente de ser o mais votado ou não na
votação local.
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Por fim, ao considerar que os candidatos agiram com falta de ética,
contrariando a lei e a moralidade administrativa, o Parquet requerer a
inelegibilidade dos antigos concorrentes em novo pleito a ser realizado
em virtude da nulidade do atual.

Com a inicial, vieram documentos.

Defere-se o pedido de tutela antecipada para o fim de suspender a
lista tríplice encaminhada pela UFGD ao Ministério da Educação e
determinar o início imediato e novo processo de escolha do Reitor da
UFGD (ID 17049510).

O pedido de reconsideração, formulado pela UFGD (ID
17184986), é indeferido (ID 17272065).

Em audiência, o MPF pugna pela revogação da decisão precitada
(ID 17433634).

O MPF, em manifestação escrita, pede a manutenção da liminar
deferida (ID 17573759).

No exercício de juízo de retratação, este Juízo procede à
reconsideração da decisão e indefere medida liminar (ID 17440452).
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O MPF agrava (ID 17907619). O E. TRF-3 defere a suspensão da
lista tríplice “até análise da questão meritória a ser feito após a vinda da
contraminuta” (ID 17936539).

UFGD, ETIENNE BIASOTTO, CLAUDIA GONÇALVES DE
LIMA, LIANE MARIA CALARGE, CAIO LUIS CHIARIELLO (ID
18930819) contestam: a formação de listra tríplice somente ocorre no
Colégio Eleitoral; a consulta prévia não é obrigatória e não vincula o
Colégio Eleitoral; a competência para formação da lista tríplice não é da
comunidade universitária; o Colégio Eleitoral tem representação de
todos os seguimentos da comunidade universitária, integrado pelo
mínimo de 70% dos docentes; nenhum candidato pode ser obrigado a
concorrer no Colégio Eleitoral; tanto os candidatos que concorreram na
consulta prévia podem deixar de concorrer no Colégio Eleitoral como
outros docentes que não concorreram na consulta prévia podem colocar
seus nomes na disputa no Colégio Eleitoral; candidatos que concorreram
na consulta prévia e colocaram suas candidaturas no Colégio Eleitoral
podem não obter votação suficiente para figurar na lista tríplice; a
pretensão invade seara do Poder Executivo e fere a autonomia
universitária; a alteração do procedimento deve ser promovida pelas
instâncias políticas competentes, dada a ilegitimidade do Judiciário para
alterar a lei; promessas de campanha das chapas não viciam o processo
administrativo; a oportunidade de candidatura no Colégio foi aberta a
todos, conforme regulamento; não é possível declarar a inelegibilidade
de docentes que prometeram em campanha não colocar seus nomes no
Colégio caso a consulta eleitoral não os indicasse como favoritos.

A contestação foi instruída com documentos.

A UNIÃO contesta (ID 18934260): o processo de elaboração da
lista tríplice foi realizado em desacordo com o regramento jurídico sobre
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o tema; nos termos dos artigos 28 e 29 da UFGD, a lista tríplice abarcará
os nomes indicados pelo Colégio Eleitoral da UFGD de modo a
homologar a consulta à comunidade previamente realizada; no sítio
eletrônico da UFGD consta que os candidatos ao cargo de reitor na
consulta prévia se comprometeram a não se inscreverem para compor a
lista tríplice caso não alcançassem a primeira colocação no escrutínio
informal.

A UFGD pede o julgamento antecipado (ID 19041044).

O MPF especifica provas (ID 19409450).

É designada audiência (ID 20082438).

Realizou-se audiência neste ato, com depoimento pessoal dos réus,
oitiva de testemunhas e apresentações de alegações finais. O MPF
sustenta a procedência da demanda porque a universidade não é
soberana e sim, autônoma, mas a ufgd descaracterizou a lista com nomes
que não participaram de campanha, integrando a lista no aspecto forma.
O nome seria da ala do mais vencedor; esse nome tornaria difícil a
governabilidade. A UFGD pontua a improcedência. JOELSON faz notas
remissivas e UNIÃO pontua a ilegitimidade do pleito.

Historiados, sentencia-se a questão posta.

A Lei n. 5.540/1968, em seu art. 16, III, com redação dada pela Lei
n. 9.192/1995, estabelece que “em caso de consulta prévia à comunidade
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universitária, nos termos estabelecidos pelo colegiado máximo da
instituição, prevalecerão a votação uninominal e o peso de setenta por
cento para a manifestação do pessoal docente em relação à das demais
categorias”.

O Decreto n. 1.916/1996, ao regulamentar o processo de escolha
dos dirigentes de instituições federais de ensino superior, prevê em seu
art. 1°, § 4º, que o colegiado máximo da instituição poderá regulamentar
processo de consulta à comunidade universitária, precedendo a
elaboração das listas tríplices, caso em que prevalecerão a votação
definida no § 2º e o peso de setenta por cento dos votos para a
manifestação do corpo docente no total dos votos da comunidade.

Durante a instrução do feito, produziram-se depoimento pessoal e
colheita de prova testemunhal.

Do depoimento de Liane Maria Carlage, entende-se: Cumpriu as
orientações do mec, tanto na consulta como no processo eleitoral; desde
que foi fundada a universidade, é feita a consulta prévia e o colégio; em
2015 foi feita a mesma coisa; estava aberto a todos a se candidatar;
assinou o compromisso em sua casa; se não assinasse o documento,
haveria desconfiança, poderia ter chance, mas corria risco; o
compromisso foi solicitado pela comunidade acadêmica, professores,
alunos e servidores; é uma maneira de todos terem voz; todos sabiam
que a consulta prévia não seria decisiva; havia nota técnica dizendo que
a consulta prévia não seria vinculante ao colégio eleitoral; os três
integram o grupo do professor ETIENE.

Do depoimento de EITENE depreende-se: o processo eleitoral da
UFGD começa com a formação o colégio eleitoral. Na instalação, tira-se
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a consulta prévia; o colégio eleitoral pode, inclusive, não fazer a consulta
prévia; mas criou uma autonomia; buscaram a democracia que acredita
muito; o colégio eleitoral não é vinculante à consulta prévia; fez uma
escolha se perdesse continuaria dando aulas, mas retiraria seus nomes;
nenhum outro candidato se propôs a se inscrever; foi procurado pelos
sindicatos dos professores, técnicos e grêmio estudantil; assinou vários
documentos de compromisso, um deles em respeito à democracia; foi do
movimento estudantil, sempre batalhou pela democracia; se perdesse não
se candidataria; qualquer pessoa que quisesse, conseguiria; a
consequência prática se não assinasse o documento seria não ter votos; a
consulta prévia não é vinculante e ele decidiria a eleição; após a consulta
prévia, foi ao facebook para respeitar o compromisso; já aconteceu de o
candidato escolhido não ser o mais votado; JONAS e DARIO fez
campanha para o depoente; o colégio eleitoral abre espaço para todos os
que tenham título de doutor ou fossem associados; não é a primeira vez
que a universidade adotou tal formato, tendo o mesmo ocorrido com a
professora LIANE.

O testemunho de JONES nos revela é professor da faculdade de
ciências humanas; integra a lista tríplice ; ajudou Etiene; não fez
campanha para si mesmo; foi vice-diretor da faculdade; diretor da
faculdade por quatro anos; presidiu o sindicatos dos docentes; era
pré-candidato, mas declinou da disputa; não concorreria com ele; apoia o
candidato Etiene; isso já aconteceu em 2015; naquele momento houve
indicativo para quem não fosse escolhido, desistisse; tem condições de
assumir; havia o temor de que o primeiro colocado não seria escolhido;
antes do colégio eleitoral, conversando com seus pares; na FCH, na
medida de construir lista tríplice.

O testemunho de ANTONIO DARI nos alerta: não fez campanha;
colocaram seu nome no processo eleitoral diante da necessidade de
serem enviados três nomes; não houve campanha, nem fala; houve
simplesmente abertura do voto no microfone aberto; esperam que
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respeitem a consulta prévia; fez campanha no facebook; não fez atos
para garantir a nomeação; não fez um compromisso que fizeram entre si,
e sim com as entidades, representativas de estudantes, técnicos e
docentes; não tem como mensurar o peso político.

O testemunho de Reginaldo Ribeiro Souza afirma: votaria que
Etiene ganharia, mas levaria; em áudio falou que quem ganharia a
consulta prévia, montaria a lista tríplice; para o professor Valter, havia o
risco de Etiene que não levaria; não foi a outros debates; disse que a lista
tríplice seria montada para que não houvesse interferência do presidente
da república.

O testemunho de Valter alerta: em áudio diz que outros professores
pretendiam ir à Justiça contra o que ocorria; não acompanhou o processo
eleitoral; já se suspeitava na universidade de que o mais votado não
fosse escolhido.

Do depoimento de JOELSON, extrai-se: assinou o documento; não
havia valor legal; entenderam que não haveria problema; a consequência
política seria uma pressão muito grande; o ambiente universitário é
muito diferente; a dificuldade de convívio com a comunidade acadêmica
seria muito grande; se não assinasse o documento não haveria chance de
ganhar a consulta prévia; sabia que as outras chapas assinaram; sentiu-se
pressionado a cumprir o compromisso assumido; a lista apresentada teria
vinculação à chapa do professor etiene; o compromisso era de que as
duas pessoas que não venceram não fariam inscrição no colégio
eleitoral; o compromisso não era entre os candidatos, e, sim com os
representantes do DCE.
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Vê-se que a UFGD optou por realizar a consulta à comunidade
universitária, previamente à votação pelo Colegiado Eleitoral, conforme
“regimento da consulta prévia para escolha do reitor e vice-reitor da
UFGD”, aprovado pela Resolução nº 001 de 07 de dezembro de 2018 do
Colégio Eleitoral (ID 16888993).

Deste modo, candidataram-se ao cargo de reitor perante a
comunidade acadêmica três chapas, são elas: Chapa 01, formada pelo
Professor Etienne e a Professora Cláudia; Chapa 02 formada pelo
Professor Joelson e pelo Professor Nelson e chapa 03 formada pela
Professora Liane e Professor Caio.

Todavia, de acordo com a nota divulgada pela UFGD, “durante o
processo de Consulta Prévia, todos os professores doutores que se
candidataram ao cargo assinaram espontaneamente um documento
elaborado pelo Sindicato dos Técnicos Administrativos (SINTEF),
Associação dos Docentes (ADUF) e Diretório Central dos Estudantes
(DCE), os três segmentos que compõe a Universidade. Neste
documento, os candidatos se comprometeram a NÃO compor a lista
tríplice caso não fossem eleitos em 1º lugar.

Somente o candidato mais votado perante a comunidade
universitária colocou o nome à disposição do Colégio Eleitoral e, para
integrar a mencionada lista tríplice, também se candidataram a Reitor os
professores Jones Dari Goettert e Antonio Dari Ramos.

Nesse ponto, este juízo mudou entendimento sobre a questão no
decorrer do processo, atento às manifestações da ré UFGD.
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A consulta prévia, submetendo três chapas para votação perante
toda a comunidade acadêmica e, mediante acordo, excluir duas delas da
lista tríplice, não implica em mácula do processo eleitoral, até porque
nem impede a manifestação de vontade do Colégio Eleitoral.

Veja-se que isso não compromete a lisura do procedimento, pois a
consulta prévia não vincula juridicamente o Colegiado para elaboração
da lista.

Contudo, o mesmo conselho adotou postura em outra
oportunidades, sendo uma prática do organismo universitário que não se
trata inovação. Agiu desta maneira na eleição da reitoria em 2015, uma
prática que não fora questionada, muito menos invalidada.

Neste ponto se sobressai a autonomia universitária resguardada
pelo texto constitucional, a qual somente pode ser ultrapassada em
situações peculiares e teratológicas.

Neste ponto, a elaboração da lista tríplice pelo Colégio Eleitoral
não segue, necessariamente, a consulta prévia realizada junto à
comunidade universitária.

Outrossim, a desistência do certame é medida legítima, prevista até
mesmo para eleições presidenciais, nos termos do artigo 77, §4o da
Constituição Federal.
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Assim, o mais votado por esta não ser o primeiro colocado perante
o Colégio e, ainda, não figurar na lista tríplice encaminhada para a
escolha presidencial, em nome da autonomia universitária.

Por outro lado, como nos mostra a prova produzida na instrução,
os candidatos que compuseram a lista aprovada pelo colégio eleitoral
tem larga experiência na universidade, com diversas passagens na
Faculdade de Ciências Humanas e indígena. Teriam necessária
governabilidade para gerir a instituição.

Outrossim, a vencer a tese autoral, caberia ao poder judiciário
avaliar uma suposta representatividade da chapa que integre o conselho,
um conceito fluído, com diversas interpretações, descambando para
insegurança jurídica.

Inegavelmente, tanto a LEI Nº 9.192/1995, quanto o DECRETO
Nº 1.916/ 1996 não tratam do tema da renúncia de candidatos perante o
Colégio Eleitoral, não cabendo o administrador criar norma.

Outrossim, o Presidente da República pode rejeitar o nome mais
votado e escolher um dos outros dois nomes apresentados, e na absurda
hipótese de não aceitarem, devolver a lista e colocar um reitor pro
tempore, como vivencia a instituição até o deslinde da presente
demanda.

Por fim, refuta-se a tese de que a escolha de reitor busca a lista
fechada, e não uma lista tríplice, tão-somente porque nomes que não
participaram de campanha, integrando a lista no aspecto formal; o nome

Num. 20670410 - Pág. 12

Ofício 00053/2019/ADV/PUMS/PGU/AGU (1671303)

SEI 23000.009995/2019-98 / pg. 94

seria da ala do mais vencedor. A existência ou não de campanha não é
requisito de elegibilidade.

Ante o exposto, é IMPROCEDENTE a demanda, para rejeitar o
pedido vindicado pelo autor na inicial, resolvendo o mérito do processo,
na forma do artigo 487, I do CPC.

Sem custas nem honorários processuais na ação civil pública.

Comunique a prolação desta sentença ao relator do Agravo de
Instrumento de autos 5013257-21.2019.403.0000.

PRI. Com o trânsito em julgado, arquivem-se.”

NADA MAIS HAVENDO, encerrou-se a presente audiência,
saindo os presentes intimados de todos os atos e documentos juntados
até a presente data.

DOURADOS, 13 de agosto de 2019.
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Ministério da Educação
Esplanada dos Ministérios Bloco L, Edifício Sede - 3º Andar - Bairro Zona CívicoAdministrativa, Brasília/DF, CEP 70047-900
Telefone: 2022-8107 - http://www.mec.gov.br
OFÍCIO Nº 2526/2019/CGLNES/GAB/SESU/SESU-MEC
Brasília, 10 de agosto de 2019.
À Senhora
Emanoele Vanessa Cortes Ribeiro
Advogada da União
Consultoria Jurídica junto ao Ministério da Educação − Conjur
Esplanada dos Ministérios, bloco "L" 7º andar − sala 711
Brasília − DF
Assunto: Solicita informações

Senhora Advogada da União
1.
Conforme exposto no Ofício 2472/2019 (SEI 1670507),
a Secretaria de Educação Superior, informada da prolatação da Sentença
(Doc. 1670490), que julgou improcedente o pedido pedido do Ministério
Público Federal para anulação do processo de elaboração da lista tríplice
pela Universidade Federal da Grande Dourados(UFGD), solicitou
informações sobre a força executória e orientações acerca dos
procedimentos a serem adotados.
2.
Em resposta, a Consultoria Jurídica informou que estavam
sendo analisadas "todas as hipóteses de medidas judiciais aptas a reverter a
sentença sob análise" (item 8 - Nota 0188/2019).
3.
Considerando-se, no entanto, o decurso do tempo e a
preocupação deste Ministério em relação à ilegalidade dos atos que tenham
por objetivo vincular a decisão do colégio eleitoral, questiona-se novamente
esta Consultoria acerca da interposição de recurso por parte da União, para
tentar reverter a sentença.
4.
Ainda, indaga-se se a sentença prolatada possui o condão de
vincular a Administração, isto é, se há obrigatoriedade de obediência à lista
tríplice, considerando-se o entendimento de que "qualquer compromisso
ﬁrmado entre os candidatos que possa vincular o resultado da consulta à
comunidade universitária na composição da lista tríplice, tal qual o
compromisso estabelecido de não inscrever-se para integrar a lista tríplice
caso não seja o primeiro colocado na consulta à comunidade universitária,
ou se as normas internas da instituição conferirem à consulta prévia o efeito
de vincular o resultado das eleições no colégio eleitoral, o processo de
elaboração da lista tríplice estará eivado de ilegalidade, por usurpação de
competência de colégio eleitoral" (Nota nº 01772/2019/CONJUROfício 2526 (1709117)
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MEC/CGU/AGU (1663194).
5.
A Coordenação-Geral de Legislação e Normas da Educação
Superior permanece à disposição para os esclarecimentos adicionais que se
fizerem necessários.
Atenciosamente,
FERNANDA RASO ZAMORANO
Coordenadora-Geral de Legislação e Normas da Educação Superior
Documento assinado eletronicamente por Fernanda Raso Zamorano,
Coordenador(a) Geral, em 10/09/2019, às 17:17, conforme horário oficial
de Brasília, com fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do Ministério da
Educação.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mec.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 1709117 e o código CRC 0CFD1997.

Referência: Caso responda a este Ofício, indicar expressamente o Processo nº
23000.009995/2019-98

Ofício 2526 (1709117)
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https://sapiens.agu.gov.br/documento/313828881

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
COORDENAÇÃO-GERAL PARA ASSUNTOS CONTENCIOSOS
ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS BLOCO 'L' SALA 720 7º ANDAR PLANO PILOTO 70047-900 BRASÍLIA - DF (61) 2022-7476/ 2022-7471

COTA n. 02394/2019/CONJUR-MEC/CGU/AGU
NUP: 23000.009995/2019-98
INTERESSADOS: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS - UFGD
ASSUNTOS: LISTA TRÍPLICE
URGENTE
A Secretaria de Educação Superior deste Ministério, por intermédio do Ofício nº 2526/2019/CGLNES
/GAB/SESU/SESU-MEC, solicita manifestação desta Consultoria Jurídica, acerca dos seguintes pontos:
(...)
Considerando-se, no entanto, o decurso do tempo e a preocupação deste Ministério em relação
à ilegalidade dos atos que tenham por objetivo vincular a decisão do colégio eleitoral,
questiona-se novamente esta Consultoria =acerca da interposição de recurso por parte da
União, para tentar reverter a sentença.
4. Ainda, indaga-se se a sentença prolatada possui o condão de vincular a Administração, isto
é, se há obrigatoriedade de obediência à lista tríplice, considerando-se o entendimento de que
"qualquer compromisso firmado entre os candidatos que possa vincular o resultado da
consulta à comunidade universitária na composição da lista tríplice, tal qual o compromisso
estabelecido de não inscrever-se para integrar a lista tríplice caso não seja o primeiro colocado
na consulta à comunidade universitária,ou se as normas internas da instituição conferirem à
consulta prévia o efeito de vincular o resultado das eleições no colégio eleitoral, o processo de
elaboração da lista tríplice estará eivado de ilegalidade, por usurpação de competência de
colégio eleitora

Em atenção à esse expediente e considerando a matéria envolvida, solicito o redirecionamento da
demanda à PU/MS para análise dos questionamentos da Pasta, reiterando a relevância do caso para este Ministério da
Educação, acrescentando o seguinte questionamento: Poderia a União migrar do polo ativo da demanda na fase
processual em que se encontra o processo?
Para tanto, solicito urgência na resposta, ao tempo que me coloco à disposição para contribuições
necessárias.
Brasília, 10 de setembro de 2019.

EMANOELE VANESSA CORTES RIBEIRO
-Advogada da União
Coordenadora-Geral para Assuntos Contenciosos Substituta

Cota 2394/2019/CONJUR-MEC/CGU/AGU (1709422)
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https://sapiens.agu.gov.br/documento/313828881

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br mediante o
fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 23000009995201998 e da chave de acesso b67d0452

Documento assinado eletronicamente por EMANOELE VANESSA CORTES RIBEIRO, de acordo com os
normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 313828881
no endereço eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): EMANOELE VANESSA
CORTES RIBEIRO. Data e Hora: 10-09-2019 18:38. Número de Série: 3298780489659453349. Emissor: AC
CAIXA PF v2.
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA DA UNIÃO NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
ADVOGADOS
PARECER DE FORÇA EXECUTÓRIA n. 00048/2019/ADV/PUMS/PGU/AGU
PROCESSO JUDICIAL:
NUP: 23000.009995/2019-98
INTERESSADOS: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS - UFGD
ASSUNTOS: LISTA TRÍPLICE
Objeto: Parecer de Força Executória. Ação Civil Pública julgada improcedente. Lista Tríplice.
Processo de escolha de Reitor. UFDG.

I – SÍNTESE DA DEMANDA
Tratam os autos de ação de procedimento comum, com pedido de antecipação de tutela,
ajuizada pelo Ministério Público Federal – PR/MS em face de Etienne Biasotto, Cláudia
Gonçalves de Lima, Liane Maria Calarge, Caio Luis Chiariello, Joelson Gonçalves Pereira,
Nelson Luis de Campos Domingues, Fundação Universidade Federal da Grande Dourados –
UFGD e União Federal, objetivando a concessão de liminar para suspender a lista tríplice
encaminhada pela UFGS ao Ministério da Educação; para que a União se abstenha de considerar os
nomes constantes no respectivo instrumento para ocupar cargos de reitor e vice-reitor da Universidade;
para dar início a novo processo eleitoral imediatamente; e para que se declare que os professores
Etienne, Cláudia, Joelson, Nelson, Liane e Caio não poderão concorrer a novo pleito em substituição, pois
agiram com falta de ética, decoro e deliberadamente de forma ilegal, o que enseja a cassação de suas
chapas, nos termos do art. 18 do regulamento eleitoral.
Em 13/08/2019 foi proferida sentença de improcedência, pelo Juízo da 1ª Vara Federal de
Dourados, nos seguintes termos:
(...)
Vê-se que a UFGD optou por realizar a consulta à comunidade universitária, previamente à
votação pelo Colegiado Eleitoral, conforme “regimento da consulta prévia para escolha do
reitor e vice-reitor da UFGD”, aprovado pela Resolução nº 001 de 07 de dezembro de 2018
do Colégio Eleitoral (ID 16888993).
Deste modo, candidataram-se ao cargo de reitor perante a comunidade acadêmica três
chapas, são elas: Chapa 01, formada pelo Professor Etienne e a Professora Cláudia; Chapa
02 formada pelo Professor Joelson e pelo Professor Nelson e chapa 03 formada pela
Professora Liane e Professor Caio.
Todavia, de acordo com a nota divulgada pela UFGD, “durante o processo de Consulta
Prévia, todos os professores doutores que se candidataram ao cargo assinaram
espontaneamente um documento elaborado pelo Sindicato dos Técnicos Administrativos
(SINTEF), Associação dos Docentes (ADUF) e Diretório Central dos Estudantes (DCE), os três
segmentos que compõe a Universidade. Neste documento, os candidatos se
comprometeram a NÃO compor a lista tríplice caso não fossem eleitos em 1º lugar.
Somente o candidato mais votado perante a comunidade universitária colocou o nome à
disposição do Colégio Eleitoral e, para integrar a mencionada lista tríplice, também se
candidataram a Reitor os professores Jones Dari Goettert e Antonio Dari Ramos.
Nesse ponto, este juízo mudou entendimento sobre a questão no decorrer do processo,
atento às manifestações da ré UFGD.
A consulta prévia, submetendo três chapas para votação perante toda a comunidade
acadêmica e, mediante acordo, excluir duas delas da lista tríplice, não implica em mácula
do processo eleitoral, até porque nem impede a manifestação de vontade do Colégio
Eleitoral.
Veja-se que isso não compromete a lisura do procedimento, pois a consulta prévia não
vincula juridicamente o Colegiado para elaboração da lista.
Contudo, o mesmo conselho adotou postura em outras oportunidades, sendo uma prática
do organismo universitário que não se trata inovação. Agiu desta maneira na eleição da
reitoria em 2015, uma prática que não fora questionada, muito menos invalidada.
Neste ponto se sobressai a autonomia universitária resguardada pelo texto constitucional,
a qual somente pode ser ultrapassada em situações peculiares e teratológicas.
Neste ponto, a elaboração da lista tríplice pelo Colégio Eleitoral não segue,
necessariamente, a consulta prévia realizada junto à comunidade universitária.
Outrossim, a desistência do certame é medida legítima, prevista até mesmo para eleições
presidenciais, nos termos do artigo 77, §4º da Constituição Federal.
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Assim, o mais votado por esta não ser o primeiro colocado perante o Colégio e, ainda, não
ﬁgurar na lista tríplice encaminhada para a escolha presidencial, em nome da autonomia
universitária.
Por outro lado, como nos mostra a prova produzida na instrução, os candidatos que
compuseram a lista aprovada pelo colégio eleitoral tem larga experiência na universidade,
com diversas passagens na Faculdade de Ciências Humanas e indígena. Teriam necessária
governabilidade para gerir a instituição.
Outrossim, a vencer a tese autoral, caberia ao poder judiciário avaliar uma suposta
representatividade da chapa que integre o conselho, um conceito ﬂuído, com diversas
interpretações, descambando para insegurança jurídica.
Inegavelmente, tanto a LEI Nº 9.192/1995, quanto o DECRETO Nº 1.916/ 1996 não tratam
do tema da renúncia de candidatos perante o Colégio Eleitoral, não cabendo o
administrador criar norma.
Outrossim, o Presidente da República pode rejeitar o nome mais votado e escolher um dos
outros dois nomes apresentados, e na absurda hipótese de não aceitarem, devolver a lista
e colocar um reitor pro tempore, como vivencia a instituição até o deslinde da presente
demanda.
Por ﬁm, refuta-se a tese de que a escolha de reitor busca a lista fechada, e não uma lista
tríplice, tão-somente porque nomes que não participaram de campanha, integrando a lista
no aspecto formal; o nome seria da ala do mais vencedor. A existência ou não de
campanha não é requisito de elegibilidade.
Ante o exposto, é IMPROCEDENTE a demanda, para rejeitar o pedido vindicado pelo autor
na inicial, resolvendo o mérito do processo, na forma do artigo 487, I do CPC. (...)

II – EXEQUIBILIDADE DA DECISÃO
O MM. Juízo da 1ª Vara Federal de Dourados julgou improcedente os pedidos feitos pelo
Ministério Público Federal, dentre os quais o de que fosse anulada a eleição promovida pelo Colégio
Eleitoral da UFGD.
Tratando-se de Ação Civil Pública, a sentença tem exequibilidade imediata, a partir de
13/08/2019, nos termos do art. 14 da Lei n. 7.347/1985.
III – DOCUMENTOS JUNTADOS
A sentença está inserida no SAPIENS.
IV - CONCLUSÃO
Ante o exposto, conclui-se que a decisão proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Federal de
Dourados, que julgou improcedente o pedido autoral, detém força executória e seus fundamentos
vinculam as partes, nos termos do art. 16 da Lei n. 7.347/1985.
Neste sentido, o Ministério da Educação não pode deixar de homologar a lista tríplice em
questão sob os mesmos fundamentos utilizados na sentença.
No entanto, havendo alteração quanto à exequibilidade da decisão, em sede recursal, esta
será imediatamente comunicada.

Campo Grande, 16 de setembro de 2019.

SILVIA HELENA SERRA
ADVOGADA DA UNIÃO

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br
mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 23000009995201998 e da chave de
acesso b67d0452

Documento assinado eletronicamente por SILVIA HELENA SERRA, de acordo com os normativos legais
aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 316378321 no
endereço eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): SILVIA HELENA
SERRA. Data e Hora: 16-09-2019 16:13. Número de Série: 1792733. Emissor: Autoridade Certiﬁcadora
SERPRORFBv5.
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA DA UNIÃO NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
ADVOGADOS
OFÍCIO n. 00078/2019/ADV/PUMS/PGU/AGU
Campo Grande, 16 de setembro de 2019.

A Sua Senhoria a Senhora
Lívia Correia de Oliveira Cavalcanti Cunha
Coordenadora-Geral de Assuntos Contenciosos da Consultoria Jurídica do MEC
Brasília – DF

NUP: 23000.009995/2019-98
INTERESSADOS: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS - UFGD
ASSUNTOS: LISTA TRÍPLICE

Senhora Coordenadora-Geral,
Em resposta à Cota n. 02394/2019/CONJUR-MEC/CGU/AGU, informamos que, segundo nosso
entendimento, não seria possível a migração da União para o polo ativo da demanda na atual fase
processual.
Não obstante, informamos que estamos elaborando Recurso de Apelação a ﬁm de
tentarmos reverter a sentença de origem. Ademais, sustentaremos a sujeição da sentença ao reexame
necessário, nos termos do art. 19 da Lei n. 4.717/1965.
Por ﬁm, aproveitamos para
00048/2019/ADV/PUMS/PGU/AGU (Seq 46).

encaminhar

o

Parecer

de

Força

Executória

n.

Atenciosamente,

SILVIA HELENA SERRA
ADVOGADA DA UNIÃO

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br
mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 23000009995201998 e da chave de
acesso b67d0452

Documento assinado eletronicamente por SILVIA HELENA SERRA, de acordo com os normativos legais
aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 316394328 no
endereço eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): SILVIA HELENA
SERRA. Data e Hora: 16-09-2019 16:28. Número de Série: 1792733. Emissor: Autoridade Certiﬁcadora
SERPRORFBv5.
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Ministério da Educação
Esplanada dos Ministérios Bloco L, Edifício Sede - 3º Andar - Bairro Zona CívicoAdministrativa, Brasília/DF, CEP 70047-900
Telefone: 2022-8107 - http://www.mec.gov.br
OFÍCIO Nº 2541/2019/CGLNES/GAB/SESU/SESU-MEC
Brasília, 18 de setembro de 2019.
À Senhora
Liane Maria Calarge
Reitora
Universidade Federal da Grande Dourados - UFGD
Unidade I - Rua João Rosa Góes, 1761 - Caixa Postal 322 - Vila Tonani II
CEP: 79.825-070 – Dourados/MS
Assunto: Lista tríplice para escolha de Reitor.

Senhora Reitora,
1.
Em atenção ao Ofício nº 215/2019-REITORIA/UFGD, por meio
do qual a Universidade Federal da Grande Dourados – UFGD solicita
manifestação da Secretaria de Educação Superior acerca da sentença
exarada no âmbito da Ação Civil Pública nº 5000709-97.2019.4.03.6002,
informa-se o que segue.
2.
A determinação proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Federal de
Dourados, que julgou improcedente o pedido autoral, detém força
executória e seus fundamentos vinculam as partes, nos termos do art. 16
da Lei nº 7.347/1985. Todavia, considerando-se que a decisão ainda está
sujeita a recursos, o Ministério da Educação optou, por prudência e para
evitar prejuízos às partes e ao funcionamento da universidade, por manter a
nomeação pro tempore vigente até que a contenda seja deﬁnitivamente
encerrada.
3.
A Coordenação-Geral de Legislação e Normas da Educação
Superior permanece à disposição para os esclarecimentos adicionais que se
fizerem necessários.
Atenciosamente,

FERNANDA RASO ZAMORANO
Coordenadora-Geral de Legislação e Normas da Educação Superior
Documento assinado eletronicamente por Fernanda Raso Zamorano,
Coordenador(a) Geral, em 18/09/2019, às 14:05, conforme horário oficial
de Brasília, com fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do Ministério da
Ofício 2541 (1720700)
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Educação.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mec.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 1720700 e o código CRC 8B7F258E.

Referência: Caso responda a este Ofício, indicar expressamente o Processo nº
23000.009995/2019-98

Ofício 2541 (1720700)
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SEI nº 1720700

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA DA UNIÃO NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
ADVOGADOS
OFÍCIO n. 00098/2019/ADV/PUMS/PGU/AGU
Campo Grande, 05 de novembro de 2019.

A Sua Senhoria a Senhora
Lívia Correia de Oliveira Cavalcanti Cunha
Coordenadora-Geral de Assuntos Contenciosos da Consultoria Jurídica do MEC
Brasília – DF

NUP: 23000.009995/2019-98
INTERESSADOS: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS - UFGD
ASSUNTOS: LISTA TRÍPLICE

Senhora Coordenadora-Geral,

Dou-lhe ciência do teor do MEMORANDO n. 00133/2019/ADV/PUMS/PGU/AGU.

Atenciosamente,

SILVIA HELENA SERRA
ADVOGADA DA UNIÃO

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br mediante o
fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 23000009995201998 e da chave de acesso b67d0452

Documento assinado eletronicamente por SILVIA HELENA SERRA, de acordo com os normativos legais aplicáveis. A
conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 339265951 no endereço eletrônico
http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): SILVIA HELENA SERRA. Data e Hora: 05-11-2019
14:43. Número de Série: 1792733. Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5.

Ofício 00098/2019/ADV/PUMS/PGU/AGU (1785365)
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https://sapiens.agu.gov.br/documento/339257669

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA DA UNIÃO NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
ADVOGADOS
MEMORANDO n. 00133/2019/ADV/PUMS/PGU/AGU
Campo Grande, 04 de novembro de 2019.

NUP: 23000.009995/2019-98
INTERESSADOS: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS - UFGD
ASSUNTOS: LISTA TRÍPLICE

Senhor Procurador-Chefe,

No Parecer de Força Executória n. 00048/2019/ADV/PUMS/PGU/AGU (Seq 49), encaminhado à
Consultoria Jurídica do Ministério da Educação, informamos a força executória da sentença proferida pelo MM. Juízo
da 1ª Vara Federal de Dourados, no âmbito do Processo n. 5000709-97.2019.4.03.6002.

seguem.

Vislumbramos, no entanto, a necessidade de encaminhamento das informações complementares que

A Ação Civil Pública em comento teve como causa de pedir o fato de os candidatos ao cargo de Reitor
da UFGD terem acordado entre si que somente aquele mais votado pela comunidade universitária na consulta prévia
concorreria ao cargo na eleição oficial a ser realizada pelo Colégio Eleitoral, em afronta à Lei n. 5.540/1968. Nesse
sentido, o pedido formulado pelo Ministério Público Federal na referida ação foi para que fosse anulada a eleição
promovida pelo Colégio Eleitoral da UFGD.
Nos termos do art. 503 do CPC, a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei
nos limites da questão principal expressamente decidida.
Nesse sentido, a questão principal expressamente decidida na sentença e que pode ser protegida pela
autoridade da coisa julgada diz respeito à legitimidade do acordo prévio entabulado pelos professores Etienne Biasotto,
Liane Maria Calarge e Joelson Gonçalves Pereira de não concorrerem à eleição perante o Colégio Eleitoral caso não se
sagrassem vencedores na consulta prévia. Ou seja, a validade e eficácia do referido acordo é que foi, limitadamente, a
questão principal decidida pela sentença.
Qualquer outro motivo que não esteja incluído na questão principal acima referida pode ser objeto de
controle de legalidade, pela pasta Ministerial, sobre a lista tríplice encaminhada pela UFGD, a exemplo da legalidade
da inscrição, perante o Colégio Eleitoral, de professores interessados em concorrer ao cargo de Reitor sem que
tivessem participado da consulta prévia à comunidade acadêmica.

À consideração superior.
Ofício 00098/2019/ADV/PUMS/PGU/AGU (1785365)
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https://sapiens.agu.gov.br/documento/339257669

SILVIA HELENA SERRA
ADVOGADA DA UNIÃO

De acordo
APARECIDO DOS PASSOS JÚNIOR
PROCURADOR-CHEFE DA UNIÃO - MS

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br mediante o
fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 23000009995201998 e da chave de acesso b67d0452

Documento assinado eletronicamente por SILVIA HELENA SERRA, de acordo com os normativos legais aplicáveis.
A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 339257669 no endereço eletrônico
http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): SILVIA HELENA SERRA. Data e Hora: 04-11-2019
19:26. Número de Série: 1792733. Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5.

Documento assinado eletronicamente por APARECIDO DOS PASSOS JUNIOR, de acordo com os normativos legais
aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 339257669 no endereço
eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): APARECIDO DOS PASSOS JUNIOR.
Data e Hora: 05-11-2019 10:00. Número de Série: 13978782. Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5.
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https://sapiens.agu.gov.br/documento/340926116

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
COORDENAÇÃO-GERAL PARA ASSUNTOS CONTENCIOSOS
ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS BLOCO 'L' SALA 720 7º ANDAR PLANO PILOTO 70047-900 BRASÍLIA - DF (61) 2022-7476/ 2022-7471

COTA n. 03207/2019/CONJUR-MEC/CGU/AGU
NUP: 23000.009995/2019-98
INTERESSADOS: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS - UFGD
ASSUNTOS: LISTA TRÍPLICE
Senhora Consultora Jurídica,
1.
A Procuradoria da União no Estado do Mato Grosso do Sul, por intermédio do Ofício n.
00098/2019/ADV/PUMS/PGU/AGU, encaminha, para ciência, manifestação exarada com o objetivo de complementar as
informações
anteriormente
remetidas
à
esta
Pasta
pelo
Parecer
de
Força
Executória
n.
00048/2019/ADV/PUMS/PGU/AGU, daquela Procuradoria.
2.

Nesse sentido, consignou a Procuradoria:
No Parecer de Força Executória n. 00048/2019/ADV/PUMS/PGU/AGU (Seq 49), encaminhado à
Consultoria Jurídica do Ministério da Educação, informamos a força executória da sentença
proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Federal de Dourados, no âmbito do Processo n. 500070997.2019.4.03.6002.
Vislumbramos, no entanto, a necessidade de encaminhamento das informações complementares
que seguem.
A Ação Civil Pública em comento teve como causa de pedir o fato de os candidatos ao cargo de
Reitor da UFGD terem acordado entre si que somente aquele mais votado pela comunidade
universitária na consulta prévia concorreria ao cargo na eleição oficial a ser realizada pelo Colégio
Eleitoral, em afronta à Lei n. 5.540/1968. Nesse sentido, o pedido formulado pelo Ministério
Público Federal na referida ação foi para que fosse anulada a eleição promovida pelo Colégio
Eleitoral da UFGD.
Nos termos do art. 503 do CPC, a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de
lei nos limites da questão principal expressamente decidida.
Nesse sentido, a questão principal expressamente decidida na sentença e que pode ser protegida
pela autoridade da coisa julgada diz respeito à legitimidade do acordo prévio entabulado pelos
professores Etienne Biasotto, Liane Maria Calarge e Joelson Gonçalves Pereira de não
concorrerem à eleição perante o Colégio Eleitoral caso não se sagrassem vencedores na consulta
prévia. Ou seja, a validade e eficácia do referido acordo é que foi, limitadamente, a questão
principal decidida pela sentença.
Qualquer outro motivo que não esteja incluído na questão principal acima referida pode ser objeto
de controle de legalidade, pela pasta Ministerial, sobre a lista tríplice encaminhada pela UFGD, a
exemplo da legalidade da inscrição, perante o Colégio Eleitoral, de professores interessados em
concorrer ao cargo de Reitor sem que tivessem participado da consulta prévia à comunidade
acadêmica.

3.
Desta feita, considerando que tais informações complementam os questionamentos da Secretaria de
Educação Supeior formulados no Ofício nº 2526/2019/CGLNES /GAB/SESU/SESU-MEC, sugere-se o encaminhamento
dos autos à SESu para análise do caso, colocando esta Consultoria Jurídica à disposição para o assessoramento jurídico
necessário em caso de dúvidas jurídicas.
https://sapiens.agu.gov.br/documento/340926116

Cota 3207/2019/CONJUR-MEC/CGU/AGU (1791303)
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https://sapiens.agu.gov.br/documento/340926116

À consideração superior.
Brasília, 07 de novembro de 2019.

EMANOELE VANESSA CORTES RIBEIRO
Advogada da União
Coordenadora-Geral para Assuntos Contenciosos Substituta

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br mediante o
fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 23000009995201998 e da chave de acesso b67d0452

Documento assinado eletronicamente por EMANOELE VANESSA CORTES RIBEIRO, de acordo com os normativos
legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 340926116 no endereço
eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): EMANOELE VANESSA CORTES
RIBEIRO. Data e Hora: 08-11-2019 11:41. Número de Série: 3298780489659453349. Emissor: AC CAIXA PF v2.

https://sapiens.agu.gov.br/documento/340926116
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
GABINETE DO CONSULTOR JURÍDICO
ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS BLOCO 'L' SALA 711 7º ANDAR PLANO PILOTO 70047-900 BRASÍLIA - DF (61)
2022-7480

DESPACHO n. 03365/2019/CONJUR-MEC/CGU/AGU
NUP: 23000.009995/2019-98
INTERESSADA: Fundação Universidade Federal da Grande Dourados - UFGD
ASSUNTOS: Lista Tríplice. Complementação de informações
1.
Aprovo a COTA n° 3207/2019/CONJUR-MEC/CGU/AGU, da lavra da Dra. Emanoele Vanessa
Cortes Ribeiro, Coordenadora-Geral para Assuntos Contenciosos, substituta desta Consultoria Jurídica.
2.
Ao Setor de Apoio Administrativo para adoção dos registros eletrônicos pertinentes.
3.
Após, encaminhem-se os autos, via SEI, à Secretaria de Educação Superior – SESU/MEC,
conforme sugerido, promovendo-se o encerramento definitivo da tarefa no SAPIENS.
Brasília/DF, 08 de novembro de 2019.

HAMANDA RAFAELA L. F. VIDAL DE NEGREIROS
Advogada da União
Consultora Jurídica

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br
mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 23000009995201998 e da chave de acesso
b67d0452

Documento assinado eletronicamente por HAMANDA RAFAELA LEITE FERREIRA VIDAL DE NEGREIROS,
de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível
com o código 341299848 no endereço eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário
(a): HAMANDA RAFAELA LEITE FERREIRA VIDAL DE NEGREIROS. Data e Hora: 08-11-2019 16:30.
Número de Série: 3399994607083045236. Emissor: AC CAIXA PF v2.
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