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Presentes: 

 

Comando Local de Greve (CLG): Joacir Melo – ICH; Amanda Chaves – IF 

Sudeste; Custódio Motta – (Aposentado ICE); Maria Aparecida Araújo – 

(Aposentada Fac. Enf); Daniela Motta – C.A João XXIII; Álvaro Quelhas – 

FACED; Marcos Freitas – FACFISIO; Marco Escher – DM/ICE; Alice Mayer – 

FAEFID; Michéle Farage – FAC. Eng; Marina Monteiro de Castro – FSS; 

Viviane Pereira – FSS; Geovana Brandão Fac. Enf.; Girlene Alves da Silva – 

Fac. Enf; Flávia Bastos- FAC. Eng; Marcos Tanure – FACC; Márcio Alves – 

Fac. Med; Luiz Gibier – ICH; Maria Carmem Melo –Fac. Enf. 

  

A reunião teve início às 9:33h, no auditório da APES. O presidente da APES, 

Joacir Melo, em nome do CLG, contextualizou a solicitação da reunião e 

destacou que, assim como a audiência realizada com o Reitor da UFJF, essa 

atividade se inscreve na campanha nacional do ANDES – SN denominada 

“Abre as Contas Reitor”. Informou que foram solicitadas reuniões com outros 

pró-reitores, mas que as mesmas ainda não foram agendadas. Salientou a 

exigência do movimento docente em relação à transparência da real situação 

orçamentária da instituição; do impacto dos cortes impostos pelo Governo; das 

consequências da expansão neste contexto para as atividades acadêmicas, 

que no caso da corrente reunião seriam centradas no que diz respeito à 

situação das obras na UFJF. A fala inicial foi encerrada com a reafirmação da 

defesa do caráter público da universidade e da necessidade de democratização 

e transparência no âmbito da UFJF. Nesse momento, passou a palavra ao Pró-

Reitor Rubens Oliveira que procedeu uma apresentação dialogada do relatório 

atualizado das obras na instituição. Iniciou afirmando que logo que assumiu a 

pró-reitoria encontrou diversos problemas de licitação, no que diz respeito à 

incorreção de projetos, por exemplo, e que isso levou a uma série de aditivos. 

Explica que a maioria dos projetos foi elaborada externamente, sem ao menos 

passar por revisão da equipe interna, o que gerou além dos problemas 

técnicos, um quadro de enorme desconforto e desmotivação da parte da 

equipe de trabalho. Sinaliza que o relatório atualizado das obras representa um 

primeiro passo para criação da dinâmica de transparência; que a partir de 

agora nenhum projeto será licitado sem passar, ao menos, por avaliação 

interna e que sua ideia é que as obras fiquem detalhadas e disponíveis na 



internet em médio prazo. Após essa introdução pontuou as obras em fase de 

conclusão e as paralisadas na UFJF. As Obras da Faculdade de Educação 

Física, Faculdade de Comunicação e Central de Monitoramento: estão em 

andamento e sem problemas com projetos, mas afirma que existe um montante 

em torno de 5 milhões  liquidados e não pagos, em função da falta de recursos  

financeiro do MEC. A Obra do Colégio de Aplicação João XXIII: afirma que a 

decisão foi paralisá-la, pois foram identificados diversos problemas nos projetos 

licitados. Disse que os projetos já foram reformulados, inclusive em sua 

planilha orçamentária. Informa, ainda que, a obra do João XXIII, que estava 

parada, teve orçamento reduzido em 5 milhões, no final de 2014, para cobrir 

outra obra que estava em andamento e que esse procedimento é permitido. 

Informou que, ao final do ano fiscal, os restos a pagar não podem ser 

transferidos para outro objeto e que para que a obra continue, será preciso 

prever no orçamento de 2016 a reposição do capital necessário. Nesse 

momento foi questionado sobre a grande quantidade de projetos que 

apresentaram problemas. Generalizando a resposta à questão para outras 

obras, afirmou que o ritmo de recursos captados na época, não conseguia ser 

respondido pela própria UFJF em tempo e que em função disso os projetos 

foram elaborados externamente, mas avalia que deveriam ao menos ter 

passado por uma revisão interna. Foi questionado sobre os custos desses 

serviços externos e sobre a quantia de recursos que foi gasta nesse processo. 

Disse que não tinha informações específicas sobre isso e acha que esses 

projetos foram pagos, provavelmente, pela FADEPE, cabendo esses 

questionamentos à Fundação. Sobre a obra de troca de iluminação do 

Campus, relata que encontra-se na fase final e que trará uma grande economia 

de recursos com a utilização de lâmpadas LED. Sobre o conjunto de obras que 

envolve  as unidades sob responsabilidade da empresa RV Ltda: Faculdade de 

Administração e Ciências Contábeis, Faculdade de Direito, Moradia Estudantil, 

Faculdade de Odontologia, Faculdade de Farmácia, Almoxarifado Central, 

Setor de Transportes  e Laboratório de Apoio a estação Experimental de 

Plantas (LAEEP), embora praticamente todos os recursos estejam 

empenhados, afirma que foram encontrados vários problemas  nos projetos 

licitados. Informa que as obras foram feitas com projetos base para depois 

serem apresentados os projetos executivos. Destaca que isso é permitido, mas 

que causou um atraso muito grande no cronograma contratado e que a UFJF, 

na sexta-feira 11 de setembro de 2015, tomou providências administrativas 

sobre essa questão. As obras estão paralisadas nos canteiros, mas com os 

projetos executivos em andamento tendo como limite para sua apresentação o 

final de 2015. Quase todo o recurso necessário está empenhado. Além disso, 

relata que as respostas da empresa sobre as questões colocadas pela UFJF 

tem sido insuficientes. A mesma empresa é a responsável pela obra da nova 

reitoria e, segundo o Pró-Reitor, o quadro é da mesma dimensão, ou seja, com 

obra parada e problemas com projetos. Destaca, ainda, que a UFJF está 

pagando um engenheiro para corrigir os projetos dos dois contratos e isso 



acarreta em aumento de gastos. A Obra do Cine Teatro Central encontra-se 

em fase de finalização, aguardando autorização de um aditivo para resolver 

problemas de infiltração, mas que não tem problemas. As Obras da 1ª 

plataforma, do estacionamento da 4ª plataforma, e Restaurante Universitário: 

estão praticamente terminadas. Obra da Faculdade de Fisioterapia: afirma que 

já encontrou a obra parada em função de problemas técnicos com o projeto 

como, por exemplo, falta de previsão de rede de esgoto, o elevador 

especificado na obra não poderia entrar um cadeirante. Por parte da 

fiscalização, pretendia-se romper com o contrato, porém, ouvidos o diretor da 

Faculdade e o coordenador e o vice-coordenador do curso, optaram por aceitar 

o recurso administrativo interposto pela UFJF, acreditando que essa decisão 

seria a de menor prejuízo acadêmico. A partir daí foi encaminhada a solicitação 

de um aditivo para que a obra possa ser retomada e terminada. Entretanto, 

uma vez que esta obra foi iniciada na época em que a legislação não permitia o 

reajuste anual dos custos, o valor do termo aditivo praticamente alcançaria o 

limite máximo de 25% do valor do contrato. Por isso estão recorrendo na 

procuradoria de forma que se permita realizar o reajuste e, consequentemente, 

aprovar o aditivo. Se a condição se der, o Pró-Reitor assumiu o compromisso 

de finalizar essa obra até novembro de 2015.  Obra do Planetário: está em 

continuidade, pois falta pouco para terminar e não tem problemas de projeto. 

Obra do Jardim Botânico: o Pró-Reitor defende que seja finalizada a parte 

física que permite a abertura do Jardim Botânico e que seja paralisada a obra 

do trenó e do teleférico. Contudo, afirma que isso ainda não foi possível, pois o 

teleférico está sendo fabricado na Suíça e que a empresa está esperando o 

pagamento que, se não realizado, causará um “problema de relações 

internacionais”. Questionado sobre a procedência do teleférico, respondeu que 

foi a empresa que ganhou a licitação que apresentou projeto contratando os 

suíços. Obra do Hospital Universitário (HU): informa que está paralisada, por 

decisão unilateral de parte da empresa que não recebeu pagamento de 

nenhuma nota no ano de 2015. Essa obra não tem nem 50% de liquidação e 

não existem recursos financeiros para quitar as notas de 2015 e tampouco para 

dar continuidade. Afirma que a questão do HU tem um caráter nacional, que a 

forma de pagar é outra e que os recursos não vêm diretamente para UFJF, 

mas repassados à EBSERH por meio do próprio HU. No entanto, relata 

empenho da reitoria em buscar recursos junto ao Governo Federal e, também, 

recentemente, junto ao Governo Estadual, no entanto sem sucesso até então. 

A Obra do Diretório Central dos estudantes está concluída. Sobre as obras do 

Laboratório de Zoologia, afirma que continua e que não apresenta grandes 

problemas. Ressalta que no seu ponto de vista a licitação da reforma do ICB 

deve ser garantida nos recursos ainda desse ano, para não agravar ainda mais 

as atividades acadêmicas. Nesse sentido, estão trabalhando para finalizar os 

projetos e planilhas para proceder à licitação. Quanto à situação da Faculdade 

de Educação que se encontra com um grande volume de entulhos resultado da 

demolição, o Pró-Reitor, estranhou isso não ter sido ainda resolvido e disse 



que está dentro do aditivo feito. O que é certo é que se ainda não foi removido 

os entulhos, a empresa ainda não recebeu, pois ela não concluiu os serviços 

contratados. O aditivo foi gerado por que não estava previsto na planilha do 

planejamento da obra. No que diz respeito ao campus da UFJF em Governador 

Valadares: a obra está paralisada. Quando indagado se os 60 milhões foram 

gastos apenas na etapa de terraplanagem, justificou dizendo que a área 

equivale praticamente à do Campus de Juiz de Fora e que o terreno era 

bastante acidentado. Afirma que já foi solicitada a autorização para um termo 

aditivo e que será necessário utilizar parte dos 15 milhões de capital que 

restam para investimentos em 2015 com obras de infraestrutura, com o risco 

de se perder o aporte inicial investido devido à erosão caso a intervenção não 

seja agilizada. Indica a necessidade de reestruturação do projeto. Aponta que 

não existe perspectiva orçamentária para 2016 e nem no plano plurianual. 

Informa, ainda, que grande parte do campus, como por exemplo, o bloco 

central que abriga a biblioteca, não foi licitado e que não existem recursos para 

obras em Governador Valadares. Destaca, por fim, que na pactuação de aceite 

para Governador Valadares esses recursos deveriam ter sido previstos. 

Informa que foi contratada uma empresa (Empresa Gérance) para fazer a 

fiscalização da obra, com custo mensal de R$ 50.000,00, pois nenhum servidor 

do quadro se dispôs a fazê-la em função da necessidade de mudança de 

cidade. Voltando ao Campus de Juiz de Fora, relata que os três novos prédios 

destinados a Moradia Estudantil estão com obra paralisada, também em função 

de equívocos no projeto licitado. Terminada a exposição do relatório de obras, 

o professor Marcos Freitas, em nome do CLG, apresenta a “Sabatina da 

Transparência”, documento com questões elaboradas pelo Comando ao Pró-

Reitor Rubens de Oliveira e informa que o mesmo já abordou, em sua 

apresentação, alguns dos elementos pontuados pelo CLG. O Pró-Reitor segue 

respondendo as questões colocadas (confira no documento citado). Na 

sequência de respostas afirma, reiteradamente, que a falta de planejamento 

gerou esses problemas e a burocracia interna da universidade tem atrapalhado 

muito o andamento dos trabalhos, no atraso de aprovação de aditivos, por 

exemplo. Afirma que as avaliações que balizaram as decisões sobre as obras 

(suspensão e continuidade) foram feitas tomando como base os 

critérios/indicadores: desempenho da empresa responsável, prejuízo 

acadêmico e situação dos projetos. Informa que as decisões de paralisação ou 

não de obras foram de caráter técnico e admite que não houve ampliação de 

diálogo. Nesse ponto faz uma avaliação de que poderia ser interessante a 

ampliação do diálogo, mas que, ao mesmo tempo, isso poderia trazer 

problemas, pois a tendência seria os envolvidos diretamente olharem suas 

situações específicas e, também, pontua a ausência de tempo para maiores 

discussões, afirmando que todo tempo de obra parada implica em maiores 

custos ao final e durante, com a contratação de segurança, por exemplo. 

Contudo, afirma que a maneira de administrar a UFJF precisa ser reconstruída, 

no sentido de ampliação democrática e reconhecimento dos espaços 

http://www.apesjf.org.br/wp-content/uploads/Sabatina-Pro-Obras.pdf
http://www.apesjf.org.br/wp-content/uploads/Sabatina-Pro-Obras.pdf


colegiados de decisões participativas. Questionado sobre a situação do 

orçamento de 2016, afirma que foi consultado, mas que não participou 

diretamente da elaboração do mesmo. Disse estar previsto 28 milhões e que 

essa quantia deveria ser investida em mais reformas e menos obras. A plenária 

fez diversos questionamentos sobre custeio das obras realizadas, como 

teleférico, trenó, observatório, sobre a falta de democracia interna e 

transparência e, ainda, sobre o número elevado de projetos licitados que 

apresentam problemas técnicos, grande número de aditivos aos contratos e 

outros pontos. Em resposta o Pró-Reitor afirma que a expansão da UFJF foi 

mal planejada e por conta disso ocorreu uma perda expressiva de recursos que 

ainda se estenderá por um tempo, uma vez que obras mal planejadas 

consomem um número maior de recursos. Aponta que os termos aditivos são 

necessários justamente em função da falta de planejamento adequado e que é 

preciso rever o custeio de toda a universidade para buscar compatibilizá-lo. 

Afirma a necessidade de mudança no modo de tomada de decisões. Destaca 

que é preciso debater seriamente na UFJF a questão da sustentabilidade e 

inovação tecnológica. Afirma que no setor de sustentabilidade de sua pró-

reitoria não existe nenhum trabalhador lotado, nomeado para essa função. 

Apresenta algumas ações de inovação, como a instalação de um sistema de 

telefonia gratuito via internet (Voip) como exemplo de iniciativas que podem 

apontar para redução de despesas por meio de inovação. Encerra sua fala 

apontando a disposição de diálogo. A reunião foi encerrada às 12:40h com 

uma fala do professor Joacir, que, em nome do CLG, agradece ao Pró-Reitor 

pela presença e pelos esclarecimentos, aos professores/as pela presença e 

questões colocadas e destaca, novamente, a disposição do movimento 

docente em defender a ampliação do processo democrático e de transparência 

na UFJF. Reafirma a importância de reconstrução dos espaços coletivos já 

existentes como os órgãos colegiados e também de outras esferas para 

discussão como seminários e encontros para debates. 


