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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO 

REALIZADA EM 07 DE DEZEMBRO DE 2017 

Aos sete dias do mês de dezembro de dois mil e dezessete, às quatorze horas, reuniu-se na 3 

Sala das Sessões, no quarto andar do prédio da Reitoria, Cidade Universitária, mediante 4 

prévia convocação individual, o Conselho Universitário da Universidade Federal de Minas 5 

Gerais, sob a Presidência do Magnífico Reitor, Professor Jaime Arturo Ramírez, tendo 6 

comparecido os seguintes Conselheiros: Professores Sandra Regina Goulart Almeida 7 

(Vice-Reitora); Maurício José Laguardia Campomori (Diretor) e Jupira Gomes de 8 

Mendonça (representante suplente), pela Escola de Arquitetura; Cristiano Gurgel Bickel 9 

(Diretor) e Magali Melleu Sehn (representante), pela Escola de Belas-Artes; Leonardo 10 

David Tuffi Santos (Diretor), pelo Instituto de Ciências Agrárias; Andréa Mara Macedo 11 

(Diretora), pelo Instituto de Ciências Biológicas; Paula de Miranda Ribeiro (Diretora) e 12 

Mônica Viegas Andrade, pela Faculdade de Ciências Econômicas; Antônio Flávio de 13 

Carvalho Alcântara (Diretor) e José Marcos Silva Nogueira (representante), pelo Instituto 14 

de Ciências Exatas; Terezinha de Fátima Carvalho de Souza (Diretora) e Cíntia de 15 

Azevedo Lourenço (representante), pela Escola de Ciência da Informação; Aziz Tuffi 16 

Saliba (Vice-Diretor) e Alexandre Travessoni Gomes Trivisonno (representante), pela 17 

Faculdade de Direito; Juliane Corrêa (Diretora) e Maria Isabel Antunes Rocha 18 

(representante), pela Faculdade de Educação; Lygia Paccini Lustosa (Vice-Diretora) e Ana 19 

Cláudia Porfírio Couto (representante), pela Escola de Educação Física, Fisioterapia e 20 

Terapia Ocupacional; Eliane Marina Palhares Guimarães (Diretora), pela Escola de 21 

Enfermagem; Alessandro Fernandes Moreira (Diretor) e Carlos Barreira Martinez 22 

(representante suplente), pela Escola de Engenharia; Micheline Rosa Silveira (Vice-23 

Diretora) e Maria Beatriz de Abreu Glória (representante), pela Faculdade de Farmácia; 24 

Bruno Pinheiro Wanderley Reis (Vice-Diretor) e Eduardo Viana Vargas (representante), 25 

pela Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas; Vilma Lúcia Macagnan Carvalho (Vice-26 

Diretora) e Luiz Guilherme Knauer (representante), pelo Instituto de Geociências; Graciela 27 

Inés Ravetti de Gómez (Diretora) e Heloísa Maria Moraes Moreira Penna (representante), 28 

pela Faculdade de Letras; Tarcizo Afonso Nunes (Diretor) e Alamanda Kfoury Pereira 29 

(representante), pela Faculdade de Medicina; Mônica Pedrosa de Pádua (Diretora) e 30 

Rogério Vasconcelos Barbosa (representante), pela Escola de Música; Henrique Pretti 31 

(Diretor) e Allyson Nogueira Moreira (representante), pela Faculdade de Odontologia; 32 

Renato de Lima Santos (Diretor) e Afonso de Liguori Oliveira (representante), pela Escola 33 

de Veterinária; Maria Aparecida de Souza Gerken (Vice-Diretora), pela Escola de 34 

Educação Básica e Profissional; Glaura Goulart Silva, pela representação do corpo docente 35 

da área de Ciências da Natureza; Servidores Cristina del Papa, Wellington Marçal de 36 

Carvalho, Cleomar Poletto, Swraide Salgado Agripino, Eni da Conceição Rocha 37 

(suplente), Rejani Aparecida de Andrade Silva e Helder de Castro Bernardes Barbosa, pela 38 

representação do corpo técnico-administrativo em educação. Justificaram sua ausência à 39 

sessão os Conselheiros Maximiliano Soares Pinto, Paulina Maria Maia Barbosa, Ana Lúcia 40 

de Mattia, Luciana de Gouvêa Viana e José Luiz Borges Horta. Estão sem preenchimento 41 
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as representações do corpo docente da área de Ciências da Vida e do corpo discente. 42 

Participaram da sessão com a anuência do Plenário, como convidados, com direito a voz, 43 

mas não a voto, os Universitários Hygor Hernane Telles e Silva, Clícia Rodrigues Barbosa, 44 

Vanessa Sales Augusto Lopes, Wallace Rodrigo Leal Oliveira, Carlos Eduardo Cavalieri 45 

Furtado, Laura Gandra Laudares Fonseca, Gabriel Dias de Souza e Alexandre Lopes 46 

Boaventura Cunha. Participou também como convidada a atual Presidente da União 47 

Nacional dos Estudantes-UNE, Marianna Dias. O Magnífico Reitor, Professor Jayme 48 

Arturo Ramirez, e a Vice-Reitora, Professora Sandra Regina Goulart Almeida, foram 49 

recebidos pelo Plenário sob aplausos. Havendo quorum regulamentar, o Sr. Presidente, 50 

após cumprimentar os Conselheiros, declarou abertos os trabalhos e submeteu à 51 

consideração do Plenário a participação, na presente sessão, dos Reitores da UFMG 52 

Professor Tomaz Aroldo da Mota Santos (gestão 1994-1998); Professora Ana Lúcia 53 

Almeida Gazzola (gestão 2002-2006); Professor Ronaldo Tadêu Pena (gestão 2006-2010) 54 

e Professor Clélio Campolina Diniz (gestão 2010-2014). Não havendo objeções, os 55 

referidos docentes foram recebidos sob aplausos do Plenário e passaram a compor a Mesa 56 

da Presidência. A seguir, o Sr. Presidente colocou sob apreciação dos Conselheiros a 57 

participação, como convidados, com direito a voz, mas não a voto, dos seguintes 58 

Universitários, uma vez que continua pendente o cumprimento pelo Diretório Central dos 59 

Estudantes-DCE da condição regimental para que possa indicar representantes do corpo 60 

discente nos órgãos colegiados da Universidade: Hygor Hernane Telles e Silva, Clícia 61 

Rodrigues Barbosa, Vanessa Sales Augusto Lopes, Wallace Rodrigo Leal Oliveira, Carlos 62 

Eduardo Cavalieri Furtado, Laura Gandra Laudares Fonseca, Gabriel Dias de Souza e 63 

Alexandre Lopes Boaventura Cunha. Não havendo objeção do Plenário, os mencionados 64 

discentes passaram a participar da reunião, como convidados. ORDEM DO DIA - 65 

Esclarecimentos sobre os episódios ocorridos no dia 06 de dezembro de 2017 (pauta 66 

única) - O Sr. Presidente agradeceu a presença de todos à presente sessão, esclarecendo 67 

que a reunião foi convocada extraordinariamente e em caráter de urgência para inteirar o 68 

Conselho Universitário das ocorrências relacionadas à decisão judicial (ANEXO A), 69 

relativa ao processo no 45490-73.2017.4.01.3800, emitida pela Juíza Federal Substituta da 70 

9a Vara Criminal da Justiça Federal de 1o Grau em Minas Gerais, Doutora Raquel 71 

Vasconcelos Alves de Lima. A seguir, observou que embora se trate de decisão sigilosa, a 72 

íntegra do citado documento já foi veiculada pela imprensa, e declarou que todas 73 

informações sobre o assunto serão repassadas à comunidade universitária oportunamente. 74 

Em seguida, fez o seguinte relato: a) a decisão judicial diz respeito a requerimento, em 75 

medida cautelar de busca e apreensão, prisão temporária e condução coercitiva, visando a 76 

instrução do Inquérito Policial no 0391/2017-4 SR/DPF/MG do Departamento de Polícia 77 

Federal de Minas Gerais, instaurado para apurar possível prática de delito previsto no art. 78 

312 do Código Penal; b) as conduções coercitivas foram feitas de forma simultânea, por 79 

volta das 5h30min e 6 horas, tendo sido levadas para a sede da Polícia Federal no Bairro 80 

Gutierrez, além do Reitor e da Vice-Reitora, Professora Sandra Regina Goulart Almeida, 81 

as Vice-Reitoras Professoras Rocksane de Carvalho Norton (gestão 2010-2014) e Heloísa 82 

Maria Murguel Starling (2006-2010); o atual Presidente da Fundação de Desenvolvimento 83 
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da Pesquisa-FUNDEP, Professor Alfredo Gontijo de Oliveira; a servidora técnico-84 

administrativa em educação da UFMG aposentada, Senhora Silvana Maria Leal Coser, e a 85 

funcionária da FUNDEP, Senhora Sandra Regina de Lima. Embora prevista também na 86 

decisão a condução coercitiva da Jornalista Maria Eleonora Barroso Santa Rosa, ex-87 

Secretária de Estado da Cultura (período 2005-2008), esta não foi encontrada; c) os 88 

conduzidos coercitivamente só tiveram acesso à decisão judicial na sede da Polícia 89 

Federal; d) o computador e praticamente todas as anotações de caráter profissional e 90 

pessoal da Vice-Reitora foram levados por profissionais da Polícia Federal e da 91 

Controladoria Geral da União-CGU, os quais também extraíram do Centro de 92 

Computação-CECOM todos os e-mails e arquivos de diretórios pessoais das pessoas 93 

intimadas a depor, além de apreenderem vários arquivos do Departamento de Logística de 94 

Suprimentos e de Serviços Operacionais-DLO e da Diretoria de Ação Cultural-DAC, 95 

responsável pela organização da Exposição do Memorial da Anistia; e) a CGU e o Tribunal 96 

de Contas da União-TCU, desde março de 2017, têm apresentado ao atual Reitorado 97 

algumas questões e diligências, as quais sempre foram prontamente atendidas, sob o ponto 98 

de vista dos esclarecimentos solicitados pelos Órgãos de controle, sendo que as conclusões 99 

parciais de grande parte dessas diligências indicaram satisfatória condução da UFMG no 100 

trato com o bem público, como é praxe da Instituição; e) o atual Reitorado sempre 101 

respeitou e colaborou com os Órgãos de controle governamental e continuará a fazê-lo, 102 

como é sua obrigação; f) o Reitorado avaliará quais medidas internas podem ser tomadas 103 

no âmbito da UFMG para a mais célere apuração das questões apontadas com relação à 104 

Instituição e a servidores de seu quadro de pessoal. A seguir, o Sr. Presidente fez o 105 

seguinte pronunciamento: “Tem uma dimensão do cargo público que é a dimensão 106 

individual, e tem outra, que é a dimensão pública, que é a dimensão institucional: É 107 

quando o nosso CPF se confunde com o CNPJ da Instituição a qual nós representamos. 108 

Eu iria deixar para mencionar o que eu vou dizer aqui agora, parte do que eu vou dizer, 109 

no discurso de encerramento do meu mandato de Reitor da UFMG. Para mim, a maior 110 

honra que um servidor público pode ter é merecer a confiança de seus pares e da 111 

comunidade da UFMG para dirigi-la e representá-la. Ontem, sozinho, na finitude do ser 112 

humano, isolado, numa sala fria da polícia federal, esse significado ganhou uma outra 113 

dimensão: a solidariedade. A UFMG é maior do que cada um de nós e muito maior do que 114 

todos nós. Mas ela se faz com a contribuição de cada um de nós. Eu quero, portanto, 115 

agradecer a imediata e espontânea reação dos Reitores aqui presentes, e a todos os outros 116 

que não puderam vir, aos Diretores das Unidades Acadêmicas da UFMG, SINDIFES, 117 

APUBH, DCE, membros da comunidade universitária, todos os Reitores das IFES que se 118 

manifestaram, sem exceção, ABC, SBPC, ANDIFES, PUC Minas, Parlamentares 119 

estaduais, federais. Quero destacar a preciosa mensagem que o Professor Boaventura de 120 

Sousa Santos, diretor do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra (ANEXO 121 

B) nos enviou. Um destacado acadêmico que sempre nos prestigiou e muito respeita e 122 

colabora com a UFMG. A Universidade de Coimbra é uma inspiração para várias 123 

universidades do Brasil e do mundo. É uma grande satisfação pra nós receber uma 124 

mensagem de respeito do Professor Boaventura. O Professor Marco Antônio Dias, um 125 
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egresso desta casa, um eminente advogado que por vários fóruns já trabalhou, também se 126 

manifestou (ANEXO C); ex-alunos; alunos da Sandra; alunos meus; professores; 127 

entidades; enfim, a sociedade. Nesse momento de solidão em que a gente fica meio sem 128 

saber o que fazer, eu lembrei das últimas palavras que os meus avós me ensinaram. Foi 129 

deles a mensagem que mais me marcou ontem. Para mim, eles foram embora muito cedo, 130 

mas eu sabia, e hoje eu compreendo, que eu era jovem e que era chegado o momento deles 131 

partirem. Eu sempre perguntava à minha avó que fazer em momento de dificuldade. E 132 

ontem, eles me responderam o seguinte: não desesperar, ficar tranquilo. Depois, buscar 133 

uma maneira de superar a dificuldade. E, se não for possível superá-la, suportá-la. E, se 134 

ainda não for possível suportá-la, resistir e aguardar. Aguentar até que seja possível 135 

superar. Não temos que nos assustar nunca com as dificuldades, por pior que elas sejam. 136 

Nós somos capazes de superá-las todas. Somente precisamos de tempo para compreender, 137 

inteligência para buscar o caminho e coragem para seguir adiante, mas nunca entrar em 138 

pânico. Foi isso que me guiou e deu forças para que, juntamente com os outros colegas, 139 

superássemos os momentos de dificuldades pelos quais a UFMG e nós, individualmente, 140 

passamos ontem. Sandra e eu temos a convicção de que vivemos momentos complexos no 141 

nosso País e eu vou tomar a liberdade, dentre as manifestações de apoio das outras 142 

instituições irmãs da UFMG, eu passo aqui para o lado que não é mais o individual. Que é 143 

o institucional. Eu vou ler a mensagem que o Reitor Marcelo Fonseca da Universidade 144 

Federal do Paraná (ANEXO D) nos enviou: “Há quase um ano, no dia 9 de dezembro de 145 

2016, a polícia federal irrompeu na UFRGS, em vista de uma suspeita de fraude em um 146 

programa de extensão. A polícia federal batizou todo o movimento de “Operação PhD”. 147 

Pouco tempo depois, em 13 de fevereiro de 2017, algo similar aconteceu na nossa 148 

universidade: numa operação (batizada de “Research”), foram envolvidos mais de 180 149 

agentes federais, cumprindo vários mandados de prisão e oito conduções coercitivas. Mas 150 

o pior estava por vir: no dia 14 de setembro de 2017, numa operação batizada de 151 

“Ouvidos Moucos” (em alusão direta à suposta falta de respostas da Universidade aos 152 

órgãos de controle), a polícia chega na UFSC para cumprir sete mandados de prisão 153 

temporária e cinco de condução coercitiva. Mais de 115 policiais foram envolvidos na 154 

operação – que vieram inclusive de outros estados. Nesse caso, porém, houve um fato 155 

grave adicional: o próprio Reitor da UFSC – Luiz Cancellier de Olivo – foi preso “por 156 

obstruir investigações”. Os supostos desvios (ainda em fase de investigação e apuração) 157 

teriam ocorrido na gestão anterior a dele. Levado a um presídio, algemado, submetido à 158 

revista íntima e solto logo depois, mas impedido por ordem judicial de colocar os pés na 159 

universidade que o elegeu, Cancellier cometeu suicídio no dia 02 de outubro de 2017. 160 

Para quem imaginava que esta tragédia serviria para que a escalada contra as 161 

universidades fosse objeto de reflexão e cuidado, hoje, dia 6 de dezembro de 2017, vem 162 

outro grande choque: o alvo foi a UFMG. Outra operação policial, com 84 policiais 163 

federais, 15 auditores da CGU e dois do TCU cumpriu oito mandados de condução 164 

coercitiva e onze de busca e apreensão. A operação – não sem certo mau gosto irônico – 165 

foi intitulada “Esperança Equilibrista” (numa referência direta a uma canção símbolo da 166 

época da redemocratização brasileira, “O Bêbado e o Equilibrista”). Foram conduzidos 167 
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coercitivamente os atuais reitor e vice-reitora da UFMG (Jaime Ramírez e Sandra 168 

Almeida), além de servidores e dirigentes das gestões anteriores. Como se viu, em pouco 169 

menos de um ano, 4 das maiores universidades federais do Brasil (UFMG, UFRGS, UFSC 170 

e UFPR), sofreram impactantes operações policiais, com quantidade de agentes 171 

(geralmente também acompanhados de auditores de órgão de controle) suficientes para 172 

um conflito armado. Todas com imensa e desmedida repercussão midiática. Em alguns 173 

desses casos, com prisão ou condução coercitiva das autoridades máximas – nos planos 174 

administrativo e simbólico – das instituições universitárias. Nunca se viu um cenário 175 

desses antes. As universidades, seus professores, servidores técnicos e pesquisadores 176 

teriam se pervertido tanto assim em um ano? Teriam se transformado de repente em 177 

ninhos de bandidos? E se perceba: se está falando de instituições tradicionais – a nossa 178 

UFPR é centenária – que durante décadas foram vistas como celeiros do conhecimento 179 

brasileiro e da formação de gerações. As universidades não são perfeitas, como nenhuma 180 

instituição pública ou privada o é, mas seguramente não são esse antro de corrupção, 181 

descontrole e ineficiência que as ações policiais sugerem e que a mídia propaga. Se é 182 

assim, é melhor olhar com certa frieza para o que há de comum nesse triste contexto. 183 

Primeiro, operações policiais e órgãos de controle têm elegido as universidades públicas 184 

como principais focos de sua atenção. Não são os ministérios, autarquias ou os demais 185 

órgãos federais – seguramente nenhum deles berços infalíveis de virtudes infinitas; agora 186 

os olhos do controle e da repressão se voltam para as universidades públicas. Segundo: de 187 

repente – mais do que em qualquer outro tempo – a imprensa se concentra no que 188 

acontece nas Universidades. Mas não para falar sobre os milagres cotidianos que 189 

operamos (na formação das pessoas, na ciência, na tecnologia, na inovação ou na 190 

inclusão social), mas naquilo que, aos seus olhos, lhe parece suspeito, mesmo que ainda 191 

não haja investigação ou decisão definitiva sobre o que se noticia. Terceiro: todas essas 192 

confusões – todas – são feitas sem que haja um juízo condenatório definitivo: o escarcéu 193 

repressivo e midiático acontece antes e a apuração de responsabilidades vem depois. 194 

Quarto: parece que houve uma suspensão de alguns direitos no Brasil, como a presunção 195 

de inocência, o devido processo legal e a dignidade da pessoa humana. O clima 196 

policialesco e a mentalidade inquisitória parecem ter definitivamente suplantado uma 197 

cultura de direitos que valorizava a liberdade. Em nome de um certo moralismo 198 

administrativo e de uma sanha punitivista, garantias e direitos individuais são colocados 199 

como detalhes incômodos e inconvenientes. Quinto: o princípio da autonomia 200 

universitária (prevista no art. 207 da Constituição), por todas as razões antes já 201 

mencionadas, hoje foi reduzido a pó e a letra morta. O momento é de fato grave: enquanto 202 

deputados ou senadores filmados em flagrante delito por graves desvios são soltos pelos 203 

seus pares, reitores têm sua liberdade cassada. A sociedade deve, com muita premência, 204 

pensar que tipo de mundo pretende construir quando instituições como as universidades 205 

públicas (responsáveis por cerca de 90% da ciência e tecnologia do Brasil) são 206 

demonizadas, expostas, desrespeitadas e quando seus dirigentes são imolados 207 

publicamente. O Brasil precisa pensar em que tipo de futuro quer apostar. E para mim a 208 

resposta só pode ser essa: é momento de resistir e defender a Universidade Pública. Viva 209 
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a UFRGS! Viva a UFSC! Viva a UFMG! Viva a UFPR!” Seguiram-se aplausos do 210 

Plenário. A seguir, o Sr. Presidente passou a palavra à Vice-Reitora, Professora Sandra 211 

Regina Goulart Almeida, que, após cumprimentar os Conselheiros, ratificou os 212 

agradecimentos formulados pelo Reitor e fez o seguinte pronunciamento: Ontem eu senti o 213 

que é a solidão do cargo. Eu não tinha sentido isso nunca. Mas, às 6 horas da manhã, 214 

quando fui levada da minha casa, sozinha, sem nenhum amparo, eu senti a solidão do 215 

cargo. Iniciei meu depoimento sozinha, depois acompanhada de meu irmão e depois pelo 216 

Professor Aziz Tuffi Saliba, cujo apoio, que agradeço, foi imprescindível. (Houve aplausos 217 

do Plenário). Mas eu senti depois a solidariedade da UFMG. É nisso que eu acredito. 218 

Juntos, nós somos mais fortes. Nós estamos tranquilos, sabendo que cumprimos com tudo 219 

que nos foi solicitado. Acreditamos, sim, na Instituição e sabemos que ela não vai se 220 

abalar diante das violências sofridas por todos nós. E temos certeza, como mencionou o 221 

Reitor, que a UFMG é maior que tudo isso. E que eu, Jaime, ou quem quer que esteja 222 

sentado nesta cadeira, nunca estará sozinho. Isso pra mim ficou claro ontem e é isso que 223 

eu agradeço a cada um de vocês. Com relação a esse caso específico, eu gostaria só de 224 

lembrar a vocês. Nem todos estavam aqui. Mas gostaria de lembrar um episódio 225 

importante desta questão do Memorial da Anistia. Alguns de vocês devem se lembrar que 226 

eu trouxe a este Plenário a informação de que nós faríamos a exposição “Desconstrução 227 

do esquecimento”. Vocês devem estar lembrados disso. E eu falei neste Plenário, na 228 

reunião de 11 de julho de 2017, a razão pela qual nós faríamos esta exposição. Porque era 229 

uma exposição importante, de interesse público, uma pesquisa importante realizada pela 230 

UFMG e que nós precisaríamos fazer, mesmo que o Ministério da Justiça não tenha se 231 

manifestado. Vocês devem ter se lembrado também do apoio recebido nesse Plenário. 232 

Várias pessoas pediram a fala e mencionaram o apoio a essa exposição, que está sendo 233 

um dos itens desse questionamento. Então, isso me faz lembrar que nós somos uma 234 

comunidade que vai sempre continuar unida em torno do que pra nós é mais ético, mais 235 

correto e também sempre continuará atuando de forma transparente. A cada um de vocês 236 

o meu muito obrigada pela solidariedade. Seguiram-se aplausos do Plenário. O 237 

Sr. Presidente apresentou agradecimentos, não apenas de forma institucional, mas também 238 

de uma forma muito carinhosa, aos Professores Fernando Gonzaga Jayme e Aziz Tuffi 239 

Saliba, Diretor e Vice-Diretor da Faculdade de Direito, respectivamente, os quais 240 

prontamente acionaram colegas profissionais da área criminalística da Faculdade de 241 

Direito, que se deslocaram até a sede da Polícia Federal para prestar assistência. Agradeceu 242 

novamente a todos os membros da comunidade universitária e das organizações 243 

representativas: DCE, SINDIFES, APUBH. Agradeceu ainda a todos os Reitores presentes, 244 

que cancelaram compromissos e viagens para estarem próximos e prestar seu apoio: 245 

Professores Tomaz Aroldo da Mota Santos (gestão 1994-1998); Ana Lúcia Almeida 246 

Gazzola (gestão 2002-2006); Ronaldo Tadêu Pena (gestão 2006-2010) e Clélio Campolina 247 

Diniz (gestão 2010-2014). Agradeceu ainda aos Reitores que prestaram sua solidariedade 248 

via ligação telefônica: Eduardo Osório Cisalpino (gestão 1974-1978), José Henrique 249 

Santos (gestão 1982-1986), Vanessa Guimarães Pinto (gestão 1990-1994) e Francisco 250 

César de Sá Barreto (gestão 1998-2002). Em seguida, a Reitora Ana Lúcia Almeida 251 
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Gazzola (gestão 2002-2006) fez o seguinte pronunciamento: Bom dia a todas e a todos. 252 

Primeiro, meu respeito e admiração ao Reitor, Jaime, e à Vice-Reitora, Sandra, e aos 253 

colegas que já ocupamos essa cadeira, que já tivemos a honra de conduzir quatro anos a 254 

nossa Universidade. Evidentemente, eu quero primeiro agradecer ao Conselho por ter 255 

aprovado a nossa participação nessa reunião. O que caracteriza a nossa Universidade é a 256 

sua união na diferença, na diversidade, na divergência. E nos momentos graves a 257 

comunidade dessa Universidade nunca esteve ausente, independentemente de qualquer 258 

posição política ou pessoal, nossas entidades representativas, SINDIFES, APUBH, DCE, 259 

todos os Diretores e Vice-Diretores, todos os representantes das Unidades, sempre 260 

estivemos juntos para defender uma Instituição que é um patrimônio nacional, estadual, 261 

que transcende a todos nós, mas da qual nós fazemos uma parte, somos constituidores. Eu 262 

tenho 67 anos, ocupei vários cargos nesta Universidade. Comecei como aluna, aos 14 263 

anos no Colégio de Aplicação e aqui me formei. Nunca, nesses anos todos, eu vi o que a 264 

Universidade passou ontem. Nem na ditadura militar um Reitor da UFMG foi agredido 265 

fisicamente. O Reitor não pode dizer isso, mas nós podemos. Nosso Reitor e Vice-Reitora 266 

foram agredidos ontem, física e psicologicamente. Só não foram humilhados, porque a 267 

humilhação depende da atitude de quem recebe o fato. E nosso Reitor e nossa Vice-268 

Reitora estão acima, como pessoas e como profissionais, do que aconteceu antes, do que 269 

aconteceu ontem, inclusive porque a UFMG os apoia, os ilumina e os alimenta. Mas o que 270 

aconteceu ontem não tem caráter pessoal, embora as pessoas tenham sido atingidas. O 271 

que aconteceu ontem só pode ser parte de uma estratégia de desmoralização da 272 

universidade pública federal brasileira e isso está sendo reconhecido em manifestações, 273 

por universidades, por entidades, pessoas do nosso País e do exterior. Entidades 274 

internacionais estão se manifestando, porque conhecem a UFMG, conhecem o nosso 275 

Reitor e a nossa Vice-Reitora, conhecem a nossa tradição e a nossa história. Nunca um 276 

Reitor desta Universidade participou de ato ilícito. Nunca um dirigente desta 277 

Universidade cometeu fraude. Nunca um Reitor ou Vice-Reitora desta Universidade se 278 

recusaram a atender a qualquer ordem judicial e do poder público constituído, com base 279 

inclusive na legislação superior do País. Mas nunca um Reitor e uma Vice-Reitora desta 280 

Universidade foram submetidos à violência como a que ocorreu ontem. Confesso que eu 281 

não esperava na minha vida passar por isso. Eu estou lutando contra mim para não 282 

desistir do Brasil, a partir de ontem. Eu sempre fui uma pessoa com esperança. Eu sempre 283 

acreditei na Instituição e continuo acreditando, mas ontem isso se tornou mais difícil. E 284 

nossa resposta é o que pode restaurar uma esperança que não é equilibrista, uma 285 

esperança que é sólida, que tem raízes no nosso pensamento democrático, uma esperança 286 

que tem raízes no nosso respeito à justiça, e a justiça social, porque a justiça tem de ter 287 

adjetivo. A justiça tem de ser respeitosa. Uma investigação sob sigilo não pode passar por 288 

uma entrevista coletiva dos órgãos que deveriam manter esse sigilo. Fazendo acusações 289 

sem provas, sem que os nossos advogados (porque são nossos), do nosso Reitor, da nossa 290 

Vice-Reitora, das nossas colegas ex-Vice-Reitoras, do Diretor da FUNDEP, dos nossos 291 

membros da nossa comunidade. São nossos advogados e não tiveram acesso ao processo. 292 

Não se sabia do que se tratava. A imprensa divulga sem saber. E ontem, eu infelizmente, 293 
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eu acreditei. Eu não queria acreditar, mas ontem eu acreditei que nós estamos vivendo um 294 

estado policialesco e midiático, onde a verdade é o que menos importa, onde o respeito 295 

aos direitos civis não acontece. E isso é uma campanha. Isso não é um fato isolado, como 296 

bem mostrou o Reitor da Universidade Federal do Paraná. E sim, seus avós têm razão, 297 

Jaime. É hora de resistir. Mas resistir com serenidade, manifestando sempre o nosso 298 

respeito à justiça. O respeito que a justiça ontem não teve com esta Universidade. O 299 

respeito que a justiça ontem não teve com o Reitor, com a Vice-Reitora e com nossos 300 

outros colegas. Mas nós temos, porque é deste espírito que se alimenta a nossa 301 

Universidade. Eu, sim, me lembrei ontem do Reitor Cisalpino, na frente da Faculdade de 302 

Medicina, resistindo à ditadura, como do Professor José Lourenço de Oliveira, na 303 

Faculdade de Letras, impedindo que a polícia levasse os registros dos nossos estudantes, 304 

defendendo com seu corpo as pessoas dessa Universidade, que é um corpo vivo. Ontem, eu 305 

me lembrei de muita gente. O Reitor José Henrique Santos, quando nos telefonou, se 306 

lembrava dos momentos em que também confrontou a polícia federal. Isso não é pessoal, 307 

mas atinge as pessoas. Reputações são destruídas com muita facilidade e depois as 308 

explicações não são dadas e a verdade não é restaurada. Nós todos aqui defendemos a 309 

justiça e a lisura e se houver qualquer erro deverá ser corrigido. Mas o nosso Reitor e a 310 

nossa Vice-Reitora estavam respondendo a tudo que a CGU pediu. Não se justifica medida 311 

coercitiva nesse caso e muito menos a brutalidade policial, o desrespeito, a humilhação 312 

que se quis passar a essas pessoas. Mas elas são maiores do que isso. Eu acredito na 313 

nossa Universidade, embora eu esteja desacreditando do País, mas eu acredito na UFMG. 314 

Esta é uma grande Instituição. Pela nossa grande capacidade de nos unirmos, apesar de 315 

nossas diferenças. E é grande pelas nossas diferenças, porque é o espaço do debate 316 

democrático, da construção do direito, da defesa da justiça. Nossa Universidade e a 317 

universidade pública brasileira sempre estiveram do lado do que é certo. Sempre 318 

estivemos do lado da ética, mesmo com nossas falhas individuais ou institucionais. Mas 319 

aqui se faz o debate democrático. Aqui se constrói de verdade uma nação da qual 320 

poderíamos, quem sabe, um dia podemos nos orgulhar. Mas embora eu esteja bastante 321 

desacreditada hoje, eu espero que isso passe. Porque nós temos de ter forças para resistir 322 

e defender não só as pessoas do Reitor, da Vice-Reitora, das nossas ex-Vice-Reitoras, dos 323 

nossos colegas, mas defender o que é certo, defender o que é ético, defender o que justo, 324 

defender o que é direito. Defender esta Universidade como um patrimônio. Isto é parte de 325 

uma campanha para desacreditar a universidade pública federal brasileira. Já passamos 326 

por outros momentos como esse e a nossa Universidade, nossas universidades sempre 327 

resistiram. Nós temos agora uma enorme responsabilidade nas mãos. Administrar a 328 

mágoa, a tristeza, a melancolia, o desânimo, a desesperança. E restaurar, como 329 

comunidade, a nossa crença nesta Instituição. No que ela representa e nas possibilidades 330 

que ela sempre manterá abertas para a construção do futuro do nosso País. Meu apoio a 331 

vocês eu nem preciso dizer. Minha emoção nesse momento acho que fala muito mais por 332 

mim. Mas eu quero manifestar aqui é o meu respeito a esta Instituição que me deu tudo, 333 

que me deu carreira, que me deu lugar, que me deu identidade. Que é minha, que é nossa, 334 

que é sua Jaime, e que é sua, Sandra. Seguiram-se aplausos do Plenário. A seguir, o Reitor 335 
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Tomaz Aroldo da Mota Santos (gestão 1994-1998) fez o seguinte pronunciamento: 336 

Certamente, no meio do caminho, vou me emocionar mesmo. Começo saudando meu 337 

Reitor, nosso Reitor, Professor Jaime, e nossa Vice-Reitora, a Professora Sandra, futura 338 

Reitora desta Universidade, aos Senhores colegas e amigos Professor Campolina, 339 

Professora Ana Lúcia e Professor Ronaldo. Saúdo a este Conselho Universitário, Órgão 340 

tão importante na vida da Universidade. Eu queria dizer umas coisas, algumas um pouco 341 

de lembrança. É bom a gente lembrar umas coisas. Depois algumas sugestões. Velho é 342 

meio assim, começa a contar causos e, às vezes, a sugerir coisas. Deixa eu dar uns 343 

conselhos, uns conselhos para vocês. São apenas sugestões. Então vai a primeira 344 

sugestão: A de que o Conselho Universitário reitere sua confiança nos dirigentes 345 

universitários e desta Universidade. Plena confiança na probidade do Reitor; da Vice-346 

Reitora; dos Diretores e das Vice-Reitoras também atingidas, como ocorreu no episódio 347 

de ontem; do Presidente da FUNDEP; dos outros colegas que foram também alcançados 348 

por medida tão violenta. A Universidade confia no Reitor, confia na Vice-Reitora, confia 349 

na ação de seus membros. A segunda sugestão, nem precisava. A Professora Ana Lúcia, o 350 

Professor Jaime e a Professora Sandra já disseram: Este episódio não é isolado. Precisa, 351 

por outra parte, compreender o que se passa. Entender o que, aquilo que é tão comum na 352 

Universidade, de esclarecer, desvelar e saber o que está acontecendo, para achar os 353 

caminhos, achar as linhas de ação. Eu aprendi com um professor de Grego, e que foi 354 

nosso Vice-Reitor, Professor Jacyntho Lins Brandão, sobre a palavra “crise”. Em geral, a 355 

gente pensa que, e é mesmo, são problemas, insuficiências, são carências, falta disso, 356 

daquilo, sobretudo financiamento. Mas Jacyntho dizia: “crise” é a palavra que, em grego, 357 

sugere como se fosse um “júri”, no qual se faz um julgamento e uma decisão. E aí vem as 358 

palavras “crítica”, “critério”, e, então, sugere um debate. Então, essas e outras crises, a 359 

da Universidade e a do País, podem ser objeto da crise, nesse sentido de um debate. 360 

Então, eu acho que esse poderia ser um caminho também que profissionalmente a 361 

Universidade seguisse, no sentido de entender essa crise, a crise que envolve as 362 

instituições federais e a crise que envolve o País. O que se passa na Universidade e no seu 363 

entorno. Porque isso pode ajudar no “o que fazer”. Como a avó do Reitor Jaime ensinou. 364 

Porque eu acho que a Polícia Federal não tem nada contra o Jaime, nada contra a Sandra 365 

ou contra a Heloísa e a Rocksane. A Heloísa escreveu “Os senhores das Gerais: os Novos 366 

Inconfidentes e o Golpe de 1964”. Isso poderia ter deixado alguma nota de, quem sabe, 367 

vingança. Mas nem isso. Então, não é uma coisa pessoal. É uma coisa que tem a ver com o 368 

papel que a Universidade lhes atribuiu na sua própria direção. A Professora Ana Lúcia e 369 

o Professor Jaime já mencionaram que nós já passamos por momentos diferentes, difíceis 370 

para a Universidade. Eu lembro de um, que foi o Reitor da Federal da Bahia, Professor 371 

Felipe Serpa, que lembrou, dizendo assim que o Reitor não era membro do Governo. Isso 372 

a gente tinha um conflito, nos anos 95 em diante. E isso irritava o Governo, sobretudo o 373 

Ministro da Educação na época. O Reitor e a Reitora não são membros do Governo, não 374 

exercem função de Governo, mas de Estado. E que, portanto, é nessa função de Estado 375 

que o Reitor Jaime e a Vice-Reitora Sandra foram atingidos, porque na função de Estado 376 

não compartilham os valores do Governo atual. E, base, o que se espera está na 377 
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Constituição Federal, no art. 207 que a Universidade é autônoma, e que o Reitor exerce 378 

uma função relacionada a essa autonomia. É nisso que a Universidade, e aí, o seu 379 

Dirigente, mas a Universidade toda foi ferida. O causo, não sei se num momento tão sério, 380 

a gente deve lembrar. Mas, ali por volta de 1978/79, se discutia, é claro, a anistia. O tema 381 

em torno do problema que nós estamos vivendo. E a APUBH se envolveu. Eu era membro 382 

da APUBH na ocasião, na discussão da anistia. E tivemos então a ideia de que a 383 

Universidade avançasse na adoção de medidas visando a anistiar seus professores que 384 

haviam sido cassados pelo Governo. Alguns a gente pode se lembrar: Professor Mata 385 

Machado, da Faculdade de Direito; Professor Amilcar Viana Martins e Professor 386 

Sebastião Baeta, do ICB; Professora Olga... já não me lembro de todos. E então, nós 387 

procuramos o Reitor Celso de Vasconcellos Pinheiro, Reitor da época, e membros do 388 

Conselho Universitário que representavam as Unidades, das quais havia membros da 389 

diretoria da APUBH naquele momento. Eu me lembro que eu procurei o Professor 390 

Eduardo Osório Cisalpino, o representante docente do ICB no Conselho Universitário, 391 

Professor Nilson Teixeira Beraldo, e o Diretor da FAFICH, Professor Nelson Salomão, os 392 

quais propuseram, então, a readmissão dos Professores. E o Conselho Universitário 393 

reintegrou esses Professores aos quadros da UFMG, antes da decretação da anistia. 394 

Então, foi este Conselho que começou, no âmbito da Universidade, a anistiar e a 395 

reintegrar os perseguidos pela ditadura militar naquele tempo. Coisas como essas é que 396 

dão a dimensão da importância de um projeto como o Memorial da Anistia, a memória da 397 

anistia. A Universidade foi encarregada de preservar, para que todos os jovens e as jovens 398 

que queiram saber como foi esse período possam, visitando, lendo sua produção, lendo 399 

suas pesquisas, etc., entender que País é esse, que caminha, passando, inclusive, por esses 400 

momentos difíceis. O momento atual é um desses momentos. Eu comentava ontem com 401 

alguns amigos que não sei se o poço, o fosso onde querem nos enterrar, se já alcançou o 402 

fundo, porque essas coisas de exceção, esses aspectos, essa feição ditatorial do Estado, 403 

etc., ou no Estado, vão se fazendo aos poucos. Tira um pouquinho aqui, um pouquinho ali. 404 

Em 64, ninguém imaginava que íamos chegar ao estado em que alcançamos em 68. Então, 405 

são coisas como o Memorial da Anistia que vão nos dizer: Cuidado. Cuidado para a gente 406 

não ser sufocado nesse fosso, nesse poço. E a Universidade pode sim, pensando sobre o 407 

que passa, evitar que passe. Eu quero aqui manifestar, reiterar nossa solidariedade 408 

pessoal ao Jaime, à Sandra, à Heloísa, ao Alfredo, à Rocksane, à Silvana, enfim, a todos 409 

esses amigos, que, em nosso nome, pagaram esse preço, e que a comunidade universitária 410 

saberá, na sua história, reconhecer. Força, força a vocês, no plano pessoal, e força à 411 

Universidade, como a Instituição que é de Minas e do Brasil. Muito obrigado. Seguiram-se 412 

aplausos do Plenário. A seguir, o Reitor Ronaldo Tadêu Pena (gestão 2006-2010), 413 

pronunciou-se nos seguintes termos: Bom dia, a todos. Eu queria inicialmente agradecer a 414 

todos o convite que recebi neste momento difícil. Estar aqui, mais uma vez, à frente deste 415 

Conselho, que é a voz maior da nossa Instituição. Eu queria lembrar o que ocorreu ontem. 416 

Da minha parte, eu teria hoje uma reunião em Brasília. Estava com a passagem 417 

comprada, quando soube da situação, pensei: teria que vir à Reitoria fazer o mesmo que 418 

houvera acontecido comigo em 2009, quando também tive a oportunidade de sentir a 419 
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solidariedade institucional. Eu liguei para a Professora Ana Lúcia, que estava com uma 420 

viagem, também, na tarde de ontem, para o Uruguai, onde representaria a UFMG, a 421 

pedido da Vice-Reitora, Professora Sandra. Liguei para o Professor César, com quem eu 422 

tinha trabalhado antes, como Pró-Reitor. O Professor César está em uma reunião do 423 

Conselho Nacional de Educação e me disse: eu não posso voltar, mas na sexta-feira eu 424 

estou pronto, vou participar de qualquer reunião. Isso é um absurdo! E, francamente, se 425 

colocou assim, como os outros Reitores, desde o Cisalpino, Professora Vanessa, todos, 426 

Professor José Henrique, todos se alinharam imediatamente em torno da Instituição 427 

maior, neste momento, representada por nosso Reitor Jaime e nossa Vice-Reitora Sandra, 428 

que é vilipendiada por jovens. Jovens imaturos, que ocupam posições, claro, a partir de 429 

concursos, e entram na CGU, no TCU e se julgam, por serem pessoas competentes, e 430 

especificamente, no que se chamaria a letra da Lei. Na hora do exame, eles, então, se 431 

julgam maiores que tudo e são apaixonados pela ribalta. São todos que eu conheci. Todos 432 

são apaixonados por aparecerem na Rede Globo, por aparecerem no Jornal Nacional. É 433 

isso que eles querem. Devem ter ligado para a vovó, para a mamãe: Ó, hoje eu vou 434 

aparecer, vou dar uma entrevista coletiva. Quer dizer, isso é um absurdo. Não é? A gente 435 

tolerar uma situação como esta. E o mais triste é uma certa compreensão, um certo apoio 436 

que está mais ou menos difuso na nossa sociedade. Nossa sociedade está aceitando isso. 437 

Sem nenhum julgamento. Totalmente manipulada, ora para um lado, ora pra outro lado, e 438 

nós vemos uma situação absolutamente inaceitável. Agora, quando se chega a atuar sobre 439 

ou contra uma universidade como a UFMG, ela se agrupa, ela se junta, e ela reage. Isto 440 

aqui é reação da UFMG. A UFMG não aceita esse estado de coisas. E isso precisa ficar 441 

claro. Precisa ficar claro com todos os nossos representantes nesse Congresso que temos. 442 

Que é o Congresso que foi eleito. Na nossa Assembleia, na nossa Câmara de Vereadores, 443 

nós precisamos dizer a todos que a UFMG não aceita isso. A UFMG, ela tem uma história 444 

e ela respeita esta história. A UFMG, esse Conselho, obviamente com outras pessoas, mas 445 

é o mesmo Conselho, a UFMG tem no seu DNA a não aceitação desse tipo de vilipêndio. 446 

Não podemos aceitar. Não aceitamos. Nós, como disse a Reitora Ana Lúcia, nós podemos 447 

nos dividir, podemos ter opiniões diferentes nos mais diversos momentos, mas a Instituição 448 

maior, a Instituição absolutamente íntegra, a Instituição não aceita esse tipo de ataque. E 449 

eu queria lembrar, rapidamente, o que ocorreu em 2009, já há muito tempo, quando o 450 

TCU, fazendo uma espécie de uma auditoria geral em 16 universidades, chegou a um 451 

ponto - várias coisas foram mencionadas -, mas uma delas é de que a própria 452 

Universidade não poderia fazer construção, mas a Lei permitia que a Universidade fizesse 453 

construção. Aí veio uma ordem, nessa decisão, nesse acórdão, veio dizendo que, se 454 

continuasse construção, os Reitores seriam pessoalmente responsabilizados com multas e 455 

tomada de conta especial. Obviamente não podia aceitar isso. E, especialmente, nós não 456 

podíamos parar as obras em andamento, que tinham começado com o Reitor César, 457 

continuado com a Reitora Ana Lúcia e estavam já em fase final no mandato que eu exerci. 458 

E, especificamente, me lembro, que a Escola de Engenharia tinha 650 operários 459 

trabalhando com recursos garantidos e a obra andando e teria de parar. E, com absoluto 460 

apoio do Conselho Universitário eu fui ao Supremo Tribunal Federal contra o TCU e lá 461 
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obtivemos uma liminar que dizia que aquilo não poderia ser feito como o TCU estava 462 

dizendo que faria. Isto ocorrido, nós ficamos felizes com essa decisão, e aí, um 463 

determinado jornal desta cidade, resolveu atacar a Universidade e atacar o Reitor, que, 464 

naquele momento era eu, com mentiras, falsidades. Absurdos. Absurdos. Essa coisa 465 

começou no dia 07 de janeiro de 2009 e terminou no dia 15 de abril de 2009. Tenho essas 466 

datas todas na cabeça. E a razão dos ataques contra a UFMG era o Hospital Risoleta 467 

Neves, que é um hospital fundamental para a nossa Universidade, que tinha sido assumido 468 

pela Universidade naquele momento e tinha, e tem uma importância grande na formação 469 

dos nossos alunos da Saúde, de um modo geral. E a gente tinha assumido o Hospital e isso 470 

tinha contrariado empresa privada que tinha faculdade de medicina e atacaram não só a 471 

minha pessoa, mas também pessoas da Escola de Arquitetura. E isso veio terminar no dia 472 

15 de abril. E nesse momento eu tive o mesmo apoio. É claro que numa situação diferente. 473 

O ataque ao Reitor Jaime e à Vice-Reitora Sandra é muito mais grave do que o ataque que 474 

eu sofri. O jornal, todo mundo sabe que se vende, continua se vendendo para quem paga 475 

mais. Diferente do que ocorreu com eles, mas o apoio que eu tive foi fundamental. E eu 476 

acho que fazer parte disso é muito bom. É muito bom ser parte dessa Instituição. É muito 477 

bom ser chamado aqui para falar novamente diante do Conselho. Chamado por nossos 478 

Reitores, para poder estar novamente nessa sala, para falar com vocês e dizer dessas 479 

coisas que acontecem com a Instituição como a UFMG e que a UFMG não aceita. 480 

Quando eu levei o TCU ao Supremo, os meus colegas da ANDIFES também estavam em 481 

situação similar e todos me diziam: “Ah, eu conversei com a Procuradoria. Eu acho que 482 

não dá não. Senão eles vão ser muito duros com a gente.” E eu disse: “Eu quero que seja 483 

duro na UFMG, porque um real lá que estiver fora do lugar, nós vamos colocar ele no 484 

lugar. Não tem problema nenhum. Pode ser duro com a UFMG”. Aí, me disseram, lá na 485 

reunião da ANDIFES: “Porque a UFMG é grande”. Eu falei com eles: “A UFMG, ela 486 

não é altiva porque é grande. Ela é grande porque é altiva. Essa é a diferença da UFMG.” 487 

(Houve aplausos do Plenário). E eu termino associando o desagravo aos nossos Reitores 488 

que estão aqui. Também o desagravo especial à minha amiga. Foi minha Vice-Reitora, 489 

Professora Heloísa Starling, que é uma pessoa acadêmica, de repercussão nacional e 490 

internacional. Uma pessoa íntegra, sobre a qual posso falar com absoluta segurança. 491 

Convivi quatro anos com ela, no dia-a-dia. Uma pessoa muito firme nas suas opiniões. 492 

Muito dura, às vezes, nas suas opiniões, mas uma pessoa íntegra. Então, quando se fala 493 

em questão de bolsa, de desvio, isso é impossível de ter acontecido sob a gestão da 494 

Professora Heloísa Starling. Uma pessoa que merece as homenagens da Universidade, 495 

uma pessoa, cuja integridade é indiscutível, e eu posso dizer, porque convivi com ela. E 496 

acho que a UFMG faz muito bem. O Reitor Jaime conduz muito bem essas questões, não 497 

só estas, mas outras questões naturais de acontecer, de uma Instituição do tamanho da 498 

UFMG, sempre buscando saber o que ocorreu, por quê ocorreu. Todos nós sabemos das 499 

dificuldades de operar recursos públicos. E isso sempre. O nosso controle, ele é muito 500 

falado. Ele é muito preocupado com a forma e não com o final, com o objetivo. O Reitor 501 

Jaime é um Reitor que, a meu ver, se notabilizou em buscar a verdade, com tranquilidade, 502 

com serenidade. E é isso que será feito, que está sendo feito, mais uma vez, e que jamais 503 
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poderia causar alguma coisa ligada à palavra coerção. Coerção é uma coisa que você faz 504 

contra alguém que não está atendendo alguma determinação. Isso não ocorreu. Isto é 505 

inaceitável. A UFMG não aceita isso. Não pode aceitar. Muito obrigado, Reitor. A minha 506 

solidariedade a Professora Sandra, a minha solidariedade. Em seguida, o Reitor Clélio 507 

Campolina Diniz (gestão 2010-2014) fez a seguinte manifestação: Bom dia a todos. 508 

Inicialmente, eu gostaria de agradecer ao Reitor Jaime e à Vice-Reitora Sandra, pelo 509 

convite. Começaria dizendo a grandeza que essa Universidade tem. Que ela combina a 510 

informalidade, a relação afetiva, mas ela mantém os seus rituais. Observe que nenhum de 511 

nós entrou nesta Sala sem ser convidado antes. Eu gostaria de apresentar minha 512 

solidariedade absoluta ao Professor Jaime; à Professora Sandra; à Professora Heloísa 513 

Starling, que também ontem foi levada coercitivamente; ao Professor Alfredo, Diretor da 514 

FUNDEP; à minha Vice-Reitora, Professora Rocksane de Carvalho Norton, com quem eu 515 

aprendi muito, pela convivência democrática, pela retidão de comportamento, e aos 516 

demais membros desta Instituição que foram levados de forma coercitiva. Eu gostaria de 517 

levantar um ponto aqui. Que isto faz parte de um quadro mundial. Nós estamos diante, a 518 

meu ver, de uma situação de busca de alternativas. O capitalismo nunca criou tanta 519 

concentração de riqueza ao lado de tanta concentração de miséria e exclusão. Este é um 520 

dado. Em segundo lugar, nós passamos os últimos trezentos anos buscando uma 521 

alternativa de justiça social e de inclusão, que foi o socialismo formal. Que infelizmente, 522 

eu diria, que talvez pela ausência de liberdade, embora a ideologia da justiça continue 523 

totalmente viva, não foi capaz de dar uma resposta objetiva para padrões de organização 524 

social. No meu entendimento, o mundo está diante de um dilema. De busca de alternativas 525 

de organização social que sejam capazes de combinar os benefícios da riqueza com a 526 

inclusão social e com a justiça. Este, eu acho que é um desafio. Eu estou dizendo isto para 527 

dizer que o Brasil... Nós temos de ver o quadro brasileiro nesse cenário mundial. Quem vê 528 

a imprensa internacional o que está acontecendo ... migrantes famintos em busca da 529 

sobrevivência física; quando você vê o que que é o estilo do governo americano, o que 530 

está acontecendo com o renascimento dos movimentos conservadores na Europa. É um 531 

quadro global. E o Brasil, que tinha um projeto de mudança de paradigmas, foi golpeado. 532 

Eu acho que isso faz parte. Então, agora, estão tentando consumar um ato praticado, que 533 

é impedir o funcionamento de um governo democrático, que poderia ser discutido, poderia 534 

ser criticado, mas não violentado como foi. E agora, estão desmontando as instituições. 535 

Então, na capa do discurso do estado democrático de direito, se praticam estes atos que 536 

estão aí. E misturam, para confundir a opinião pública. Misturam pessoas que realmente 537 

foram incorretas, que foram desonestas, para o público em geral. O apartamento com 51 538 

milhões de reais é igual a um de nós, que alegam que desviou recursos públicos. Isto faz 539 

parte de uma estratégia política, de desmontar as instituições, para viabilizar esta luta, 540 

que o movimento conservador do mundo inteiro e do Brasil estão fazendo diante do risco 541 

de novas alternativas que poderiam surgir, que golpeia isto. Isto eu acho que é um dado. 542 

As universidades e, aqui, no caso da UFMG, são o único espaço democrático, livre, de 543 

convivência com as diferenças, que podem ajudar construir alternativas. E, portanto, 544 

golpear as universidades é fatal. É decisivo, para desmontar o único espaço de debate 545 
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livre, público, que convive com as divergências sem nenhuma animosidade. Isto é algo 546 

extremamente positivo. Isto é parte de um movimento geral. Nada contra as investigações, 547 

nada contra a apuração de irregularidades. Isto tem que ser feito. Mas isto não é forma. 548 

Pegar as pessoas em casa de forma coercitiva, colocar na imprensa nacional, divulgar pra 549 

todo lado... Isto é uma forma de coação. E é exatamente neste momento de tristeza e de 550 

dor, que nós temos que nos engrandecer e ter força para enfrentar este momento. Então, 551 

este é o momento que nós temos que, uma vez mais, nos unir. A Universidade é muito 552 

unida, mas somos uma comunidade grande. Cada um de nós está na sua tarefa. Este é um 553 

momento que nós somos chamados. Nós somos chamados à ação conjunta. Temos que 554 

fazer isto. E só a Universidade pode fazer isto, neste momento. Então, eu acho que o 555 

primeiro ponto, eu estou inteiramente de acordo que o Conselho Universitário, como 556 

Órgão maior desta Instituição, tem que soltar uma nota enérgica de apoio aos nossos 557 

dirigentes e de repúdio a essa forma de ação que estes órgãos, as instituições, estão 558 

criando um poder desmedido. Não sabemos o que virá pela frente. Que estado 559 

democrático de direito é esse, que se alega, estamos vivendo? Eu, por uma decisão 560 

pessoal, me recolhi à vida acadêmica. Quando eu voltei das atividades que tinha em 561 

Brasília e depois no exterior, fui ao gabinete do Reitor Jaime e falei: “eu estou à 562 

disposição da Universidade vinte e quatro horas por dia. Mas eu não emitirei opiniões 563 

políticas neste momento, porque não contribui. Mas estou à inteira disposição”. Mais do 564 

que nunca, para tudo que precisarem, mas eu achava que o ex não devia me manifestar 565 

politicamente. Eu fiz tudo de certo ou de errado. Está registrado aí. As coisas certas é 566 

obrigação, as erradas a gente se penitencia contra elas e elas servem de exemplo, por isto 567 

que esta Universidade é grande, porque os erros de quem nos antecede nos servem de 568 

referência. Ninguém é perfeito. Eu gostaria de terminar então reafirmando a necessidade 569 

dessa nota enérgica, da nossa união para contribuir com a busca por melhores soluções 570 

para a humanidade, para o Brasil. Além das várias manifestações que estão por aí, eu 571 

acabei de receber no meu WhatsApp uma nota assinada, parece que por todos os 572 

secretários de Estado do Governo de Minas, hipotecando solidariedade à UFMG. Então, 573 

muito obrigado. Vamos nos unir. Seguiram-se aplausos do Plenário. Em seguida, o Sr. 574 

Presidente agradeceu a todos os docentes, técnico-administrativos em educação e discentes 575 

que prestaram apoio tanto na entrada do prédio da Polícia Federal como no prédio da 576 

Reitoria, bem como aos que manifestaram solidariedade por meio de mensagem ou de 577 

ligação telefônica, como o Presidente da CAPES, Professor Abílio Afonso Baeta Neves; o 578 

Prefeito e o Vice Prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil e Paulo Lamac, 579 

respectivamente; o Governador do Estado de Minas Gerais, Fernando Damata Pimentel, e 580 

vários Secretários de Estado; o ex-Ministro da Educação, Fernando Haddad; vários 581 

Deputados Federais da bancada mineira; Deputados Estaduais, e a comunidade de Montes 582 

Claros. A seguir, submeteu à apreciação do Plenário o pedido de participação da reunião, 583 

com direito a voz, da Universitária Marianna Dias, que veio prestar sua solidariedade à 584 

UFMG, como Presidente da União Nacional dos Estudantes-UNE, Entidade que emitiu 585 

nota de repúdio à ação policial (ANEXO E). Não houve objeção do Plenário, passando a 586 

citada estudante a participar da sessão. O Sr. Presidente procedeu à leitura da seguinte 587 
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manifestação enviada por Acioli Cancellier de Olivo (ANEXO F): Caro Reitor Jaime 588 

Arturo Ramírez, Sou irmão de Luiz Carlos Cancellier de Olivo, ex-reitor da UFSC. Após 589 

termos passado pela mais odiosa e truculenta passagem na história das universidades 590 

públicas brasileiras, com a prisão arbitrária de meu irmão e o consequente gesto que 591 

abreviou a sua vida, somos novamente surpreendidos nesta manhã com o arbítrio e o 592 

estado de exceção mostrando mais uma vez sua face cruel. A condução coercitiva do 593 

senhor e de outros professores da nossa querida UFMG mostra que Brecht continua mais 594 

vivo do que nunca: a porca do fascismo sempre está no cio. Ignoram os procedimentos de 595 

fiscalização internos da universidade, prerrogativa da autonomia que constitucionalmente 596 

a universidade pública possui; mas ignoram solenemente as exigências legais para ser 597 

aplicada a coerção. Nossa família tem sofrido muito desde a prisão e morte de meu irmão, 598 

mas estamos cada vez mais convictos de que o gesto dele não terá sido em vão. Observo 599 

que no caso ocorrido hoje na UFMG a imprensa tem sido mais comedida em julgar e 600 

condenar, ao contrário do que fizeram no caso da UFSC. Mas noto também uma imensa 601 

corrente de solidariedade ao senhor e seus colegas, solidariedade que demorou demais 602 

para acontecer quando meu irmão foi preso e “condenado”. Solidariedade esta que eu e 603 

minha família lhe emprestamos e a todos os que hoje foram submetidos à humilhação da 604 

condução coercitiva. Muitos atos estão sendo programados Brasil afora em repúdio ao 605 

que aconteceu aí hoje. Estou à disposição para me juntar nessa luta sem trégua para 606 

denunciar o estado de exceção em que vivemos e combater e derrotar todos aqueles que 607 

desprezam a lei e a justiça. Acioli Cancellier de Olivo. Houve aplausos do Plenário. 608 

Encontra-se anexada à presente ata (ANEXO G) a carta aberta conjunta subscrita pelos 609 

seguintes Reitores e Vice-Reitores: Reitor Eduardo Osório Cisalpino (gestão 1974-1978); 610 

Reitor José Henrique Santos (gestão 1982-1986); Reitora Vanessa Guimarães Pinto e Vice-611 

Reitor Evando Mirra de Paula e Silva (gestão 1990-1994); Reitor Tomaz Aroldo da Mota 612 

Santos e Vice-Reitor Jacyntho José Lins Brandão (gestão 1994-1998); Reitor Francisco 613 

César de Sá Barreto (gestão 1998-2002); Reitora Ana Lúcia Almeida Gazzola e Vice-614 

Reitor Marcos Borato Viana (gestão 2002-2006); Reitor Ronaldo Tadêu Pena (gestão 615 

2006-2010); Reitor Clélio Campolina Diniz (gestão 2010-2014). Seguiram-se várias 616 

manifestações de Conselheiros, bem como a leitura da íntegra das seguintes notas: 617 

a) conjunta dos Diretores das Unidades da UFMG (ANEXO H); b) das Unidades 618 

Acadêmicas da UFMG (ANEXO I); c) do Diretório Central dos Estudantes (ANEXO J); 619 

d) da APUBH (ANEXO K). O Reitor citou a nota de solidariedade à comunidade da 620 

UFMG, emitida pelo Conselho Técnico Científico da Educação Superior da CAPES 621 

(ANEXO L). Em seguida, foram apresentadas pelos Conselheiros, dentre outras, as 622 

seguintes sugestões: a) criação de frente de resistência em defesa das Instituições Federais 623 

de Ensino Superior, em favor da educação pública e gratuita, em conjunto com os 624 

Institutos Federais de Ensino Superior; b) convocação dos Reitores das IFES brasileiras 625 

para um ato conjunto; c) estabelecimento de contato com grandes revistas científicas 626 

internacionais para divulgação no exterior das afrontas que têm sido feitas contra as 627 

universidades brasileiras, as quais realizam mais de 90% da pesquisa do Brasil; d) emissão 628 

imediata pelo Conselho Universitário de nota de repúdio tanto aos atos truculentos 629 
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praticados por agentes da Polícia Federal contra dirigentes e membros da comunidade 630 

universitária e pela condução coercitiva injustificada tecnicamente, quanto pela violação de 631 

outros direitos fundamentais, tais como a falta de advertência à Vice-Reitora sobre seu 632 

direito constitucional de permanecer em silêncio, uma vez que se trata de formalidade legal 633 

indispensável e outras falhas legais, entre as quais a impossibilidade de acesso aos autos, as 634 

perguntas que extrapolaram o escopo da decisão e o inexplicável vazamento da decisão 635 

judicial, que, embora sigilosa, foi divulgada na íntegra pela imprensa; e) inserção, na nota 636 

do Conselho Universitário, de esclarecimentos sobre o conhecimento produzido na UFMG 637 

e o respeito de todos os seus dirigentes e de sua comunidade com o dinheiro público; 638 

f) criação, pelo Conselho Universitário, de comissão especial com a finalidade de definir 639 

agenda de trabalho a curto médio e longo prazos definindo as ações em defesa das 640 

instituições públicas e gratuitas de ensino superior, em particular da UFMG; g) promoção 641 

de coletiva de imprensa, com a presença do Reitor, da Vice-Reitora e dos ex-Reitores; 642 

h) criação de grupo de trabalho, com a participação dos ex-Reitores da UFMG, com os 643 

objetivos de buscar identificar na Instituição eventuais pontos suscetíveis e vulneráveis, 644 

que possam vir a ser objeto de ataques externos, e de definir estratégias de defesa e 645 

resistência; i) manutenção de agenda permanente de promoção de eventos explicativos e de 646 

debate destinados a sociedade e autoridades governamentais; i) criação de financiamento 647 

coletivo com o objetivo de angariar fundos para o pagamento das custas processuais e dos 648 

honorários advocatícios da defesa individual dos atuais Reitor e Vice-Reitora da UFMG; 649 

j) transferência, para Belo Horizonte, da reunião do Conselho Pleno da Associação 650 

Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior-ANDIFES agendada 651 

para ocorrer em Brasília, em 14 de dezembro de 2017. Em seguida, o Sr. Presidente 652 

resumiu as propostas apresentadas: a) emissão de nota do Conselho Universitário; 653 

b) coletiva de imprensa; c) comissão de trabalho para construir agenda em defesa da 654 

UFMG e da instituição pública e gratuita de ensino superior. Houve também a sugestão de 655 

emissão de nota de solidariedade da UFMG à comunidade da Universidade Federal de 656 

Santa Catarina-UFSC pela nova incursão da Polícia Federal, que cumpriu, na manhã de 657 

hoje, seis mandados de condução coercitiva para depoimento na Polícia Federal. O 658 

Sr. Presidente declarou que fará contato telefônico com a Reitoria da UFSC e transmitirá a 659 

mensagem de solidariedade do Conselho Universitário da UFMG. A seguir, sugeriu a 660 

criação de comissão para elaborar o texto da nota do Conselho Universitário, integrada 661 

pelos Professores Bruno Pinheiro Wanderley Reis, Graciela Inés Ravetti de Gómez e 662 

Juliane Corrêa, Servidora técnico-administrativa em educação Cristina Del Papa e pelo 663 

Universitário Hygor Hernane Telles e Silva. Sugeriu ainda que seja disponibilizada no 664 

Portal da UFMG o texto final da nota (ANEXO M). Quanto à proposta de convocação de 665 

coletiva de imprensa, ponderou favoravelmente à avaliação de sua adequação, por se tratar 666 

de processo criminal, e acolheu a proposta de criação de comissão para construção de 667 

agenda de trabalho, não apenas sobre aspectos imediatos relacionados à defesa da UFMG, 668 

mas sobre a defesa da instituição pública de ensino superior. No que diz respeito à CLXX 669 

reunião ordinária do Conselho Pleno da ANDIFES, programada para ocorrer em 14 de 670 

dezembro de 2017, em Brasília, comentou que várias atividades foram definidas, uma das 671 
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quais a realização, no dia anterior, do Seminário “O Futuro do Brasil”, agendas 672 

impossíveis de serem alteradas. Contudo, comentou que o Presidente da ANDIFES se 673 

prontificou a comparecer na UFMG, assim como os Reitores das IFES, que se dispuseram 674 

a, na oportunidade, realizarem ato em defesa da Universidade pública. Informou, a seguir, 675 

que, no dia 11 de dezembro de 2017, receberá, juntamente com a Vice-Reitora, Professora 676 

Sandra Regina Goulart Almeida, integrantes da bancada mineira na Câmara dos 677 

Deputados, deputados federais Reginaldo Lopes e Margarida Salomão, ambos do Partido 678 

dos Trabalhadores-PT, que integram a Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, e 679 

a deputada federal Jô Moraes, do Partido Comunista do Brasil-PC do B, os quais virão à 680 

UFMG para obterem mais informações sobre a operação da Polícia Federal. A seguir, não 681 

havendo outras manifestações, o Sr. Presidente ratificou agradecimentos aos Conselheiros 682 

dos corpos docente, técnico-administrativo em educação e discente, a todas as pessoas 683 

indistintamente e às Entidades representativas de classe que manifestaram apoio e 684 

solidariedade. Agradeceu, em especial, aos Reitores Professor Tomaz Aroldo da Mota 685 

Santos (gestão 1994-1998); Professora Ana Lúcia Almeida Gazzola (gestão 2002-2006); 686 

Ronaldo Tadêu Pena (gestão 2006-2010) e Professor Clélio Campolina Diniz (gestão 687 

2010-2014). A seguir, fez o seguinte pronunciamento final: Neste momento, Sandra e eu 688 

deixamos de ser apenas pessoas físicas. Vimos ontem a dimensão, de forma violenta, mas 689 

também a dimensão do que é o lado institucional da UFMG. Eu não vou me estender, mas 690 

aos quatro Reitores que nos acompanham aqui, meu profundo agradecimento e admiração 691 

pela solidariedade com que imediatamente se prontificaram a nos apoiar, a todos os 692 

outros, todos os Sindicatos, Associações, docentes, Diretores, discentes. Tem uma frase 693 

que os quatro Reitores aqui presentes já disseram em outros momentos e que ela, de certa 694 

forma, simboliza um pouco tudo isso. Eu sempre coloquei que, para mim, pessoalmente, o 695 

maior orgulho, a maior honra é de poder servir esta Instituição. Servir como Reitor 696 

ganhou um outro significado pra mim, a partir de ontem. Tanto o Professor Campolina, 697 

quanto o Professor Ronaldo, o Professor Tomaz, a Professora Ana Lúcia e outros ex-698 

Reitores que não puderam vir, em vários momentos já disseram que o maior e o mais 699 

bonito cartão de apresentação é de poder ter sido Reitor desta Instituição. E, com estas 700 

palavras, eu quero dizer que, até o dia 18 de março de 2018, que é o mandato que me foi 701 

conferido, eu, a esta Instituição servirei como muito orgulho, com muita altivez e com 702 

muito mais força, principalmente a partir de ontem, força que eu sei, não veio de mim, 703 

veio da comunidade da UFMG. Muito obrigado! Seguiram-se aplausos do Plenário. A 704 

seguir, o Sr. Presidente, após informar que todas as manifestações recebidas pela UFMG 705 

serão anexadas à ata da presente reunião do Conselho Universitário (ANEXO N), 706 

agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão, da qual, eu, Consuelo Dourado Dupin, 707 

Coordenadora da Secretaria dos Órgãos de Deliberação Superior, lavrei a presente ata, que 708 

assino. 709 
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