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Apresentação

A educação é um bem essencial e indispensável ao
progresso da humanidade. Ao criar a Universidade do Estado de
Minas Gerais (Uemg), em 1989, a Assembléia Legislativa respondeu
aos anseios do povo mineiro, ampliando as oportunidades de acesso
da nossa população à Universidade. Durante todos esses anos, a
Alemg não tem poupado esforços para garantir a interiorização e a
universalização do ensino superior nas diversas regiões do Estado,
mantendo, assim, seu compromisso com a implantação da Uemg.

No entanto, as dimensões da crise que afeta essa instituição
têm assumido proporções preocupantes. Nesse sentido, a
requerimento do Deputado Domingos Sávio, em 28 de maio de 2003,
foi instituída nesta Casa a Comissão Especial para Estudar e Propor
Alternativas para a Implementação da Universidade do Estado de
Minas Gerais (Uemg), com o objetivo de sensibilizar o Governo
estadual para a importância da implantação dessa Universidade
como projeto estruturante, viável e necessário ao Estado, articulado
com o desenvolvimento científico e tecnológico de Minas Gerais.

É importante ressaltar que os membros da Comissão
tomaram para si a missão de não apenas produzir mais um
documento entre os tantos já produzidos sobre à Uemg, mas de
apresentar propostas concretas que apontem para soluções dos
problemas enfrentados pela instituição.

Para tanto, além do Governador do Estado, foram ouvidas
diversas autoridades ligadas ao setor da educação em Minas, como
o Reitor e o Ex-Reitor da Uemg, Diretores das escolas que
compõem o Campus de Belo Horizonte e representantes das
fundações agregadas à Universidade.

Como resultado, a Comissão apresenta, neste Relatório,
uma série de propostas que abrangem desde a consolidação de



soluções quanto à estruturação, ao funcionamento e ao
financiamento da Uemg, até uma proposta de emenda á
Constituição do Estado e um anteprojeto de lei, como sugestão
de reorganização da instituição.

Mais uma vez esta Casa cumpre seu dever de agir em
defesa dos direitos do povo mineiro, contribuindo para o
engrandecimento intelectual, cultural e científico de Minas Gerais.

Mauri Torres
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais



Prefácio

A Uemg sempre foi um sonho para nós mineiros. Um sonho
adiado por mais de uma década e tomado constantemente como
objeto de discursos e campanhas políticas. Porém, desde sua
criação, pouco se progrediu no sentido de promover a
descentralização da oferta de ensino superior gratuito em Minas
Gerais, a fim de proporcionar um desenvolvimento regional
integrado a partir do apoio à pesquisa, da formação cultural e de
mão-de-obra especializada nas várias regiões do Estado.

Ao propor a instalação de uma Comissão Especial para
estudar alternativas viáveis para a implementação da Uemg em
toda Minas Gerais, tivemos o objetivo de intensificar o debate a
respeito da Universidade, mas de forma coerente com a realidade
tanto do Governo do Estado quanto da própria Uemg e de suas
fundações agregadas. Assim, poderíamos terminar nossos
trabalhos com propostas que auxiliassem o Poder Executivo a
promover ações concretas para o fortalecimento das instituições
do interior e da Capital, buscando fazer com que a Universidade
deixasse de ser uma utopia e passasse a ser uma realidade de
desenvolvimento e oportunidade de ensino para o nosso povo.

Foi com base nisso que pautamos os trabalhos da
Comissão, sempre buscando fazer com que nossas atividades
caminhassem em harmonia com o pensamento da diretoria da Uemg
na Capital, dos dirigentes de fundações do interior e do Governo do
Estado, por meio da Secretaria de Ciência e Tecnologia. Tivemos a
preocupação de que a Comissão não fosse um esforço isolado na
Assembléia Legislativa, mas um trabalho integrado com a
comunidade, envolvendo representantes de estudantes,
professores, diretores e dos Poderes Executivo e Legislativo. Dessa
forma, pudemos fazer com que a discussão sobre os rumos da



Uemg superasse os muros da Universidade: esse debate não pode
se restringir ao Conselho Universitário ou à Assembléia Legislativa,
a Uemg deve ser uma bandeira de todo o povo mineiro.

Com um trabalho sincero, com os pés no chão, pudemos
elaborar, em parceria com diversos colaboradores, algumas propostas
para que se tracem caminhos concretos para a Uemg. Foi preciso
pensar uma nova forma para a Universidade, coerente com as
mudanças que a marcaram durante todos esses anos, desde a sua
criação. Como ressaltou o professor Canísio Lunkes, da Fundação de
Lavras,"não podemos mais sonhar como sonhávamos há 10 anos".

Esperamos que este Relatório possa contribuir para que a
Uemg seja, de fato, um instrumento para promover o desen-
volvimento social, econômico e cultural em Minas Gerais, pois ensino
superior não é luxo, é necessidade.

Deputado Domingos Sávio
Presidente da Comissão Especial da Uemg



Prefácio

O Jornal Minas Gerais publicou, em sua edição de 19 de
agosto de 1928, o relato do encontro entre estudantes e populares
com o então Presidente da Província, Antonio Carlos, após
manifestação que percorreu as ruas de Belo Horizonte em direção
ao Palácio da Liberdade. Os manifestantes apoiavam a criação
da Universidade de Minas Gerais e, na ocasião, foram
representados pelo então doutorando Pedro Nava, que se dirigiu
ao Presidente Antonio Carlos com um discurso calorosamente
aplaudido pelos presentes.

O discurso do grande escritor conservou-se vivo e atual, e
ilumina, nos dias do presente, o antigo desejo do povo mineiro de
construir sua Universidade do Estado de Minas Gerais. Dele
recolhemos alguns fragmentos para apresentar este Relatório,
como uma forma também de homenagear Pedro Nava no ano do
seu centenário e, em seu nome, todos os grandes mineiros que
lutaram e lutam pela educação em Minas Gerais.

"Sr. Presidente Antonio Carlos, o lançamento das bases
para a fundação da Universidade de Minas, velho sonho dos
Inconfidentes, corporizado agora em realização concreta,
representa para a mocidade estudiosa a oportunidade feliz (...), e
que fique bem patente o carinho e a alegria com que recebemos a
iniciativa da criação do nosso centro universitário e o entusiamo
com que aplaudimos o vosso gesto, aplauso de tanto maior valor
porquanto partido de uma geração que observa e critica, que não
aplaude sem sinceridade nem condena sem justiça. De uma
geração que compreende o grave dever que lhe reservou a
fatalidade de nossa evolução política, que atenta para os gestos
dos homens públicos de sua terra. Por isso que, sob seus olhos e
pelas suas mãos, o País vai passar a sua hora mais grave, a sua



hora definitiva. ( .... ) momento duvidoso em que de espectadores
passamos a atores e em que a realidade indiferente mostra aos
nossos olhos nus ( ... ) a Pátria que é necessário compreender e
sentir para melhor guiar e governar e, para com mais firmeza,
colocar na trilha civilizadora dos povos que avançam.

Que a semente de vossa boa vontade floresça e frutifique,
para a grandeza desta terra de Minas Gerais."

Deputado Ricardo Duarte
Relator da Comissão Especial - Uemg
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Relatório Final da Comissão Especial para Estudar e Propor
Alternativas para a Implementação da Universidade do

Estado de Minas Gerais - Uemg

1 - Introdução

Desde a criação da Uemg pela Constituição do Estado de
1989, a Assembléia Legislativa vem procurando envidar todos os
esforços para garantir a interiorização e a universalização do ensino
superior nas diversas regiões do Estado.

Apesar de todas as ações deflagradas, dos estudos e das
audiências públicas já realizados pelo Poder Legislativo, não foi
possível até agora chegar a soluções concretas para a
implementação da Universidade do Estado de Minas Gerais nos
moldes em que é idealizada.

Na vigência deste primeiro ano do quarto mandato
governamental pós-advento da Uemg, somos mais uma vez instados
a discutir esse tema tão relevante para o Estado, com o fim de
propor outros rumos para a efetiva implantação da nossa
Universidade estadual.

Pretendemos que este Relatório não seja apenas mais um
documento entre os vários já produzidos por esta Casa Legislativa
desde a criação da Universidade, mas uma contribuição efetiva
para superar impasses de diversas ordens, verdadeiros "nós
críticos" de naturezas política, administrativa, jurídica e financeira,
os quais dificultam o funcionamento da Uemg.

Por sugestão unânime dos membros da Comissão Especial,
evitamos nos deter em um diagnóstico mais detalhado da situação
da Universidade, por considerarmos que já existe uma produção
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satisfatória nesse sentido, como o demonstra o Relatório Final da
Comissão Especial para Proceder a Estudos e Proposições acerca
da Uemg, produzido entre março e maio de 2000. Também as
conclusões e propostas resultantes de trabalhos anteriores
realizados nesta Casa com a mesma finalidade não integrarão este
Relatório, uma vez que consideramos já plenamente divulgados e
conhecidos os conteúdos das referidas iniciativas.

É importante ressaltar que, entre os Deputados. técnicos.
Diretores de fundações, reitoria, alunos e professores, existe um
sentimento comum: à Comissão Especial de 2003. devido às
dimensões da crise por que passa a instituição, foi confiada a
missão estratégica não apenas de produzir um documento a mais
para ser agregado ao considerável acervo de textos, documentos,
projetos e diagnósticos sobre a Universidade, mas também de
apresentar propostas concretas que apontem para a solução dos
diversos "nós críticos" vividos pela Uemg. Para serem viáveis, tais
propostas devem principalmente refletir o consenso político entre
os diferentes partidos que compõem a Comissão Especial e a
Bancada da Uemg, além de demonstrar o interesse da sociedade
mineira na superação das dificuldades. Tentaremos, dessa forma,
sensibilizar o Governo mineiro para que considere a implantação
da Universidade como um projeto estruturante para o Estado, viável
e necessário, articulado com o desenvolvimento científico e
tecnológico de Minas Gerais.

2 - Fundamentos e criação da Comissão Especial

É importante ressaltar que a Assembléia Legislativa de
Minas, quando decidiu pela criação das universidades estaduais
(Uemg e Unimontes), atendeu aos anseios do povo mineiro,
expressos no processo da Constituinte e reafirmados
posteriormente, entre 1995 e 1997, nas audiências públicas para
subsidiarem, à época, a elaboração do orçamento.
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Acreditamos que o Legislativo mineiro tem mantido a tradição
de compromisso com a implantação da Universidade do Estado de
Minas Gerais, como demonstra nesta legislatura a existência de
uma bancada suprapartidária da Uemg que reúne mais de 30
Deputados.

Esses parlamentares, no início deste ano de 2003,
subscreveram documento intitulado "Manifesto de Instalação da
Bancada Parlamentar Pró-Uemg", assumindo publicamente o
compromisso de realizar ações políticas necessárias ao
fortalecimento dessa instituição. Assim sendo, justificou-se a
instalação de uma Comissão Especial para centralizar atividades
para alcançar o objetivo pretendido.

A partir de requerimento que teve como primeiro signatário
o Deputado Domingos Sávio, aprovado em 28/5/2003, foi instituída
Comissão Especial para, no prazo de 60 dias, estudar e propor
alternativas viáveis para a implementação da Universidade do
Estado de Minas Gerais (Uemg).

2.1 - Composição da Comissão

Foram designados como membros efetivos da Comissão
Especial da Uemg, os Deputados Domingos Sávio, Ricardo Duarte,
Leonídio Bouças, Paulo Piau, Ivair Nogueira e, como suplentes, os
Deputados Dalmo Ribeiro Silva, José Milton, Adalclever Lopes e
as Deputadas Ana Maria Resende e Maria Tereza Lara. Em reunião
especial realizada no dia 26/6/2003, foram eleitos Presidente e Vice-
Presidente, respectivamente, os Deputados Domingos Sávio e Ivair
Nogueira; e designado Relator o Deputado Ricardo Duarte.

2.2 - Prazo de funcionamento

A Comissão Especial iniciou suas atividades em junho de
2003, com prazo regimental de 60 dias para a conclusão dos
trabalhos. Em 28/8/2003, contudo, foi aprovado, no âmbito da
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Comissão, requerimento para prorrogação desse prazo por mais
30 dias. Outros dois requerimentos, aprovados em 2/10/2003 e 20/
10/2003, respectivamente, prorrogaram mais uma vez o prazo para
conclusão dos trabalhos da Comissão para 21/11/2003.

3 - Audiências

A audiência dos membros da Comissão com o Governador
do Estado trouxe esperanças à causa abraçada pelos
parlamentares, urna vez que ficou demonstrado o interesse do Poder
Executivo em resolver as questões que envolvem a Uemg. Foi
consensual que a chave para a solução dos problemas é encontrar
alternativas de fontes de financiamento para custeio da
Universidade. O Governador asseverou que estudaria a viabilidade

das sugestões trazidas pela Comissão em seu Relatório.

Foi igualmente importante a audiência dos membros da
Comissão da Uemg com o Sr. Bilac Pinto, Secretário de Ciência e
Tecnologia, que instituiu comissão na Secretaria com a mesma
finalidade. Diante disso, a Comissão Especial da Assembléia
adquiriu uma relevância ainda maior, pois criou-se a possibilidade
de uma ação harmoniosa e produtiva dos dois coegiados na busca
de soluções pragmáticas. Nessa oportunidade, destacou-se a
intenção de que as duas comissões especiais trabalhassem em
conjunto, somando todos os esforços para tornar a Uemg viável.

Infelizmente, houve um descompasso no andamento dos
trabalhos das duas comissões e não foi possível o desejado trabalho
conjunto. No entanto, acreditamos que os esforços se somarão, de
fato, em um momento posterior, com a análise das contribuições
desta Comissão Especial pela comissão instituída na Secretaria
de Ciência e Tecnologia.
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Os integrantes desta Comissão fizeram uma visita à Reitoria
da Uemg para obter o mapeamento da situação atual de todas as
entidades vinculadas à instituição e para ouvir as sugestões que
aquele órgão teria para solucionar os impasses da entidade.

O Sr. Bonifácio Andrada, Advogado-Geral do Estado, foi
procurado pela Comissão para fornecer esclarecimentos sobre a
Adin n2 2447-7, que suspendeu a eficácia da Emenda à Constituição
n9 47. Essa emenda destinava 2% das receitas correntes para a
Uemg. O Advogado-Geral atentou, nessa oportunidade, para a
impossibilidade jurídica de retirada da ação.

Houve encontros bastante proveitosos com representantes
das instituições que compõem o Sistema Fiemg, nos quais foram
discutidas as possibilidades de parcerias entre essas entidades e
a Uemg. Dessas reuniões resultaram uma proposta preliminar de
parceria, elaborada por membros da Fiemg e homologada por seu
Presidente, e outras idéias interessantes e inovadoras que se
encontram consubstanciadas no rol de propostas apresentadas pela
Comissão.

Também realizamos reuniões com representantes das
centrais sindicais - Central Única dos Trabalhadores (CUT) e Força
Sindical -, para discutir a formação de parcerias visando à
destinação de recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT),
em um projeto destinado à formação tecnológica que busque
aumentar as perspectivas de empregabilidade e inserção no
mercado de trabalho dos trabalhadores envolvidos.

Houve ainda um encontro do relator com os Diretores das
escolas que compõem o Campus de Belo Horizonte da Uemg. Na
oportunidade, os Diretores reiteraram a importância da construção
do Campus na Capital e a preocupação com a escassez de recursos
que tem dificultado o adequado funcionamento dessas instituições.
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Sugeriram ainda que, no reordenamento jurídico proposto pela
Comissão Especial, figurasse a mudança de campus de Belo
Horizonte para Campusda Região Metropolitana de Belo Horizonte
da Uemg, o que contribuirá para a expansão de cursos para outros
municípios da região.

4 - Reunião da Comissão com os representantes das
fundações e o Reitor da Uemg

Uma reunião relevante da Comissão Especial da Uemg
realizou-se no dia 23/9/2003, quando estiveram presentes, além
dos parlamentares, o Prof. José Antônio dos Reis, Reitor da Uemg;
o Prof. Ronaldo Carvalho de Figueiredo, Chefe de Gabinete da
Presidência da Fundação Cultural Campanha da Princesa; a Profa.
Adelaide Knupp, Diretora Executiva da Fundação Faculdade de
Filosofia, Ciências e Letras de Carangola; o Prof. Gilson Gilbertone
Burgarelli, Presidente da Fundação Educacional do Vale do
Jequitinhonha; o Prof. Gilson Soares, Presidente da Fundação
Educacional de Divinópolis; o Prof. Sérgio Jerônimo de Andrade,
Diretor Acadêmico da Fundação Educativa de ltuiutaba; a Profa.
Dilma de Abreu Tourinho, Vice-Reitora da Unilavras; e a Profa.
Cleusa Elizabeth de Abreu, Conselheira da Fundação Centro
Universitário do Sul de Minas, representando o Presidente, Prof.
Stéfano Barra Gazolla; as Sras. Neide Wood, Marília Sidnei
Mendonça e Maria Celeste Cardoso Pires, Pró-Reitoras da Uemg;
os Srs. José Gama Dias, Otacir Morais e Afonso Baeta e a Sra.
Ana Adelina Lins, assessores da Reitoria da Uemg; e o Prof. Eduardo
Sérgio Silva, da Funedi.

O Secretário de Estado de Ciência e Tecnologia foi
convidado para a reunião, mas não pôde comparecer. Esclareceu
- por meio de correspondência - que, naquela data, estaria em
missão governamental fora do País.
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O objetivo primordial da reunião foi ouvir o relato dos
presentes sobre a situação da Uemg e das fundações agregadas,
bem como suas sugestões para a solução dos problemas da
Universidade.

4.1 - Depoimentos dos convidados

4.1.1 - Prof. Gilson Soares, Presidente da Fundação
Educacional de Divinópolis

Inicialmente, o Prof. Gilson Soares abordou a hipótese de
ser aberta nova opção às fundações agregadas com relação à
possibilidade de absorção pela Uemg. Enfatizou que - caso venha
a existir essa possibilidade - a decisão deve resultar não de
determinação da Presidência da fundação, mas de toda a
comunidade.

A seguir, passou a discorrer sobre a Uemg quanto a três
aspectos básicos: a natureza política, o ordenamento jurídico e as
possibilidades de financiamento.

Em relação à questão política, ressaltou a necessidade de
uma ação conjunta do Legislativo e do Executivo.

Relativamente ao aspecto jurídico, além de enfatizar a
necessidade de todo um reordenamento jurídico e de uma
discussão da própria Lei n 9 11.539, destacou a situação dos
professores. No caso de ocorrer a absorção, como ficaria a situação
dos 190 professores de Divinópolis, por exemplo, já que não há a
possibilidade de serem absorvidos pelo Estado sem concurso
público? Eles seriam demitidos e indenizados com que recursos?

Quanto à questão do financiamento, sem descartar o
estudo da criação de uma loteria específica, considerou
interessante reavaliar-se o projeto de solicitação de financiamento
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junto ao BNDES. Esse projeto, idealizado há alguns anos, propõe
uma contrapartida do Estado, que colocaria à disposição do banco
alguns imóveis. Enfatizou também a possibilidade de se estudarem
alternativas de bolsas de estudo para alunos carentes, tendo em
vista o alto índice de inadimplência.

Ao encerrar sua fala, salientou a situação precária do
campus de Belo Horizonte. Considerando que as fundações já eram
públicas e foram absorvidas pelo Estado, não se justifica a atual
falta de infra-estrutura dessas escolas.

4.1.2 - Profa. Dilma de Abreu Tourinho

A Profa. Dilma esclareceu que a Unilavras é uma instituição
que chegou ao patamar da excelência, pois possui uma estrutura
muito bem montada, que conta com aproximadamente 280
profissionais, entre professores e funcionários. Ressaltou sua luta
pela universidade pública, reconhecendo, no entanto, as dificuldades
de sua implantação.

4.1 .3 - Profa. Adelaide Knupp

Representando a Fundação Faculdade de Filosofia, Ciências
e Letras de Carangola, na Zona da Mata, a Profa. Adelaide
esclareceu que o poder aquisitivo do município é muito limitado.
Diante dessa realidade, toda a comunidade - não só a acadêmica
- anseia por uma universidade pública, gratuita e de qualidade.
Apesar do alto índice de inadimplência, a faculdade tem investido
na capacitação do corpo docente, nos cursos de extensão, na
iniciação científica e na pesquisa. Enfatizou, por fim, a possibilidade
de serem estudadas alternativas para que se concedam bolsas de
estudo aos alunos carentes.

4.1 .4 - Prof. Sérgio Jerônimo de Andrade

Representando a Fundação Educacional de ltuiutaba, o Prof.
Sérgio iniciou sua exposição esclarecendo que aquela unidade
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fundacional não teria interesse em desligar-se da Uemg. A
comunidade não apoiaria essa iniciativa, uma vez que o nome da
Uemg já está incorporado ao espírito acadêmico. Os alunos, por
sua vez, já não se contentariam em ter o seu diploma apenas com
a inscrição da Feit.

Posteriormente, teceu comentários sobre as necessidades
financeiras de uma instituição de ensino. Quanto aos cursos de
graduação, além das despesas com infra-estrutura e pagamento
de professores, é imprescindível um investimento permanente em
capacitação de docentes, na urbanização do campus e em
equipamentos para laboratórios.

Quanto à questão das alternativas financeiras para a
efetivação da Uemg, destacou que, diante do quadro econômico
do Estado, seria impossível a implantação de uma escola superior
pública e gratuita para todos, mas ponderou, por outro lado, que há
outras soluções viáveis, como as parcerias com empresas e
indústrias.

4.1.5 - Profa. Cleusa Elizabeth de Abreu

Representando a Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul
de Minas, a Profa. Cleusa destacou, inicialmente, alguns aspectos
históricos da criação da instituição de ensino. Defendeu ainda o
papel social e ideológico da Universidade.

Logo após, alertou para a seguinte situação: "como compor
com o Centro Universitário, que tem um Reitor, uma Universidade
que já tem outro Reitor?"

De acordo com a depoente, a situação financeira da
instituição é equilibrada, apesar de toda a dificuldade por que passam
as instituições de ensino particular. Diante disso, demonstrou ser
favorável a uma reopção das instituições; ressaltou, entretanto, que
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qualquer decisão somente poderia ser tomada após uma consulta à
comunidade acadêmica, hoje composta aproximadamente por 400
professores e funcionários e 4 mil alunos.

4.1.6 - Prof. Gilson Gilbertone Burgarelli, Presidente da
Fundação Educacional do Vale do Jequitinhonha, com sede em
Diamantina

Inicialmente, o Prof. Gilson teceu algumas considerações
sobre a fundação e sobre a região em que ela se situa. Esclareceu
que a fundação tem interesse em ser absorvida pela Universidade
do Estado e que acredita na universidade pública e gratuita.
Considerou que a Uemg é fator de desenvolvimento e integração
regional e que, como a Unesp, foi concebida para ser uma
instituição multicampi. No entanto, na prática, a Uemg é apenas o
campus de Belo Horizonte.

Quanto à questão do financiamento, sugeriu uma luta por
1% do ICMS anual para universidades e atentou para a importância
de a Fapemig fazer investimentos em pesquisa básica na Uemg e
priorizar a celebração de convênios com o próprio Estado.

O Prof. Gilson acredita que deve haver uma modificação
da Lei n2 11.539, com vistas a um novo programa de reabsorção,
em busca de um ensino superior de qualidade, público e gratuito,
bem como uma alteração estatutária, para que as unidades tenham
voz no Conselho Universitário. Reivindicou ainda um estreitamento
de relações entre as áreas administrativa e acadêmica das
unidades e a Reitoria da Uemg, bem como a realização de
investimentos nas bibliotecas, nos laboratórios de informática e
de química, etc.

Segundo o depoente, a inadimplência na fundação chega
a 50%, e a unidade de ensino não tem sede própria.
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4.1 .7 - Prof. Ronaldo Carvalho de Figueiredo

Representando a Fundação Cultural Campanha da
Princesa, o Prof. Ronaldo ressaltou sua posição de que, quanto
ao aspecto da opção de fazer parte ou não do projeto Uemg, deve
ser feita ampla consulta coletiva; consignou, entretanto, a
esperança que a comunidade acadêmica tem com relação à
absorção.

Constatando a impossibilidade de o Estado absorver todas
as unidades agregadas, sugeriu a busca de soluções alternativas
ou paralelas ao processo de absorção. Ressaltou a necessidade
de bolsas de estudo para alunos carentes, de formação continuada
para professores e de investimento em infra-estrutura. A
inadimplência é alta na instituição, porque muitos alunos sem
condições financeiras iniciam seus estudos na esperança da futura
absorção da fundação pela Uemg, o que tornaria público e gratuito
o ensino superior lá ministrado.

4.1.8 - Sr. José Antônio dos Reis, Reitor da Uemg

O Reitor da Uemg abordou questões de ordem política e
financeira. Quanto à questão política, centrou-se no compromisso
público, assumido por escrito pelo Governador do Estado, de que
tornaria viável a Universidade. Quanto à questão financeira,
enfatizou que o dinheiro que se destina a uma universidade não é
custo, mas investimento.

Em seguida, fez o registro de algumas questões que
considera vitais. A primeira, quanto ao debate que vem ocorrendo
desde a criação da Uemg, em 1989, entre o Legislativo - que se
empenha em ver implantado o modelo por ele traçado - e o
Executivo, que alega a sua incapacidade financeira em assumir
tal modelo. A segunda, relativa ao fato de que a Uemg jamais
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contou com a garantia da alocação sistematizada de recursos
orçamentários e financeiros que permitissem o cumprimento
integral de sua tríplice função de ensino, pesquisa e extensão,
nem com a garantia de um quadro de pessoal próprio que lhe
permitisse, em grau pleno, implantar planos, programas e projetos.

Segundo o Reitor, apesar de todos os problemas, a
Universidade muito tem feito pelo Estado. Ele apresentou a
seguinte síntese da situação atual da Uemg:

a) As quatro unidades constitutivas do campus de Belo
Horizonte (Escola de Música, Escola de Design, Escola Guignard
e Faculdade de Educação) se impuseram à consideração da
comunidade acadêmica brasileira e alcançaram projeção nacional.
O diploma conferido por tais instituições é motivo de orgulho para
os graduados.

b) As nove fundações agregadas, com sede nas cidades
de Campanha, Carangola, Diamantina, Divinópolis, ltuiutaba,
Lavras, Passos, Patos de Minas e Vargínha, não obstante terem
permanecido nessa condição de agregadas, cresceram,
fortaleceram-se, sedimentaram-se e ampliaram seu leque de
ofertas e de realizações, e hoje contam com 87 cursos regulares
de graduação e 12.657 alunos, não se incluindo nesse total a
unidade de Varginha, hoje Centro Universitário. Além disso, em
Belo Horizonte e Barbacena, são oferecidos 11 cursos regulares
de graduação, um curso fora da sede, em Poços de Caldas, e um
curso de educação à distância, desenvolvido em seis municípios
(Projeto Veredas), com um total de 4.070 alunos.

c) Em cursos de pós-graduação lato sensu, de
especialização, são mais 1.165 alunos.

d) No campo da pesquisa, com financiamento da Fapemig,
são 14 projetos em andamento em Belo Horizonte e 35 nas
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fundações, a par daqueles bancados com recursos próprios, além
da função de extensão exercida pela Universidade: 16 projetos na
área de comunicação, 9 na área de direitos humanos, 76 na área
de cultura, 194 na área de educação, 28 na área de meio ambiente,
45 na área de tecnologia e trabalho e 26 na área de saúde.

A seguir, o Reitor passou a centrar sua exposição nos
problemas cruciais que afligem a Universidade do Estado de Minas
Gerais.

Quanto ao modelo estrutural, registrou o pensamento da
comunidade acadêmica da Uemg, que espera uma universidade
pública, gratuita e de qualidade. Reconheceu que essa é uma
solução que escapa do alcance da própria Universidade. Se assim
não fosse, a Universidade não estaria, há 14 anos, aguardando
sua concretização, em razão da dependência financeira do Poder
Executivo.

Seja qual for o novo modelo a ser traçado, a característica
multicampi da Universidade do Estado de Minas Gerais deve ser
mantida, por ser esse o seu diferencial. Tal manutenção não se
daria necessariamente na forma de absorção pura e simples das
fundações agregadas, dada a situação financeira do Estado, mas
na forma de nova consulta a cada uma delas. Desligar-se-iam as
que assim o desejassem, gerando uma nova relação a ser definida,
enquanto algumas outras poderiam ser absorvidas.

A gestão público-privada hoje praticada na Uemg
assemelha-se ao Programa Estadual de Parcerias Público-
Privadas (PPP), projeto do Governo ora em tramitação na
Assembléia Legislativa. No caso de o Legislativo e o Executivo
optarem pela manutenção do atual modelo, os recursos
arrecadados permaneceriam com a unidade que os produziu, para
manutenção de sua folha de pagamento, financiamento dos alunos
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carentes e realização da despesa de custeio. O Governo estadual
e os Governos municipais das unidades constitutivas formariam
um fundo com recursos dos respectivos tesouros, gerados a partir
da regulamentação do dispositivo previsto na Lei n° 11.539 e de
recursos oriundos de parceria com a iniciativa privada para o
financiamento de infra-estrutura: prédios, laboratórios, bibliotecas.
A autonomia universitária, por força de determinação constitucional,
continuaria garantida. Isso se justifica porque sua subordinação a
outros órgãos do Estado retardaria a solução de muitos de seus
problemas, onerando e emperrando os serviços administrativos.
A Universidade cresceria com a incorporação de unidades
acadêmicas existentes no âmbito do Estado. Sua vocação estatal
seria plenamente cumprida pela oferta de cursos voltados à
formação de quadros superiores a serviço do Estado: graduação
em Finanças Públicas, Contabilidade Pública, Administração
Hospitalar, Administração de Materiais, Administração Tributária,
Turismo de Negócios e outros, a serem mapeados conforme as
necessidades das administrações estadual e municipal.

Para realização desses ideais, sugeriu o Reitor que o
Governo estadual defina e desenvolva uma política para o ensino
superior, que passaria a integrar o PMDI, pela ótica do
desenvolvimento econômico, social e cultural das regiões mineiras,
colocando a Uemg como um dos projetos estruturadores no PPAG.

Relativamente ao financiamento do campus de Belo
Horizonte, enfatizou o Reitor que se faz absolutamente necessária
a correção dos valores alocados à Universidade para o exercício
de 2004, a fim de que esse campus seja mantido com o mínimo de
qualidade. Seja qual for o modelo a ser adotado, ele deve conter,
em seu bojo, uma forma coerente e compatível com seu
financiamento.

26



Quanto aos recursos humanos, a Universidade deve contar
com um quadro de pessoal compatível com suas funções,
adequadamente remunerado e com um plano de carreira único,
gerido por normas de admissão e promoção comuns a todas as
unidades constitutivas. A admissão só se daria por concurso. Em
situações emergenciais de provimento de disciplina por falta de
professor, desapareceria a figura do professor designado, que seria
substituído pelo contratado de acordo com a CLT.

O Reitor da Uemg terminou sua explanação apresentando
a sua esperança na solução dos problemas da Universidade do
Estado de Minas Gerais a partir dos trabalhos das duas comissões
constituídas, a da Assembléia Legislativa e a da Secretaria de
Ciência e Tecnologia.

4.1.9 - Prof. Aluísio Pimenta

O Prof. Aluísio Pimenta, ex-Reitor da Uemg e atual assessor
do Governador Aécio Neves, e os Deputados Domingos Sávio e
Ricardo Duarte tiveram a oportunidade de debater o conjunto das
sugestões colhidas e apresentadas pela Comissão.

Na reunião, o ilustre professor manteve a sua notória defesa
em favor da Uemg e manifestou sua disposição de que, na condição
de assessor do Executivo, estará somando-se aos esforços desta
Comissão para encaminhar ao Governador do Estado as melhores
sugestões pela efetiva implantação da Universidade do Estado.

5— Síntese das propostas

As propostas apresentadas a seguir resultam das
contribuições dos participantes da Comissão e das diversas
pessoas ouvidas no processo de consolidação das reflexões
acerca das conjunturas atual e futura do projeto Uemg. Integram o
rol de propostas que compõe este Relatório: consolidação das
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soluções propostas quanto à estrutura, ao funcionamento e ao
financiamento da Universidade; proposta de emenda à Constituição
do Estado, a ser submetida ao processo legislativo; anteprojeto de
lei a ser encaminhado ao Poder Executivo, como sugestão de
reorganização da Uemg, em substituição à Lei n° 11.539, de 1994.

Passamos, agora a comentar cada uma das propostas:

5.1 - Consolidação das alternativas propostas ao
encaminhamento das questões relativas à estrutura, ao
funcionamento e ao financiamento da Universidade

5.1.1 - Reformulação das relações existentes entre a Uemg
e as fundações agregadas

Essa recomendação está consubstanciada na proposta de
emenda á Constituição a ser apresentada por esta Comissão e no
anteprojeto a ser encaminhado ao Governador do Estado como
sugestão para a reorganização da Uemg em um novo modelo.

Conforme a nova orientação, as fundações optantes
deverão se manifestar por: integrar um sistema de entidades
associadas à Uemg, no qual a instituição permanece como entidade
de direito privado e dotada de autonomia, mas sob a supervisão
da Universidade quanto aos aspectos acadêmico-pedagógicos e
administrativos decorrentes dos termos de cooperação mútua; ou
desvincular-se da Uemg, com a garantia de incorporação, ao seu
patrimônio, dos recursos repassados pelo Estado até a publicação
da norma legal que regulamentará o novo modelo da Universidade.
A desvinculação só deverá ocorrer depois de ouvida a comunidade
universitária.

A medida soluciona o impasse jurídico em que se encontram
as fundações optantes, que, conforme a Lei n° 11.539, de 1994,
deveriam permanecer na condição de agregadas até a sua
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absorção, o que não ocorreu até então. O termo "agregado"
expressa uma situação transitória cujo prazo legal para se
consumar expirou há vários anos. Na forma associada, haverá
uma relação de cooperação mútua entre a entidade privada, que
permanecerá nessa condição, e a universidade pública,
extinguindo, assim, o vínculo juridicamente esdrúxulo ora existente.

O Estado poderá, quando houver condições favoráveis,
absorver essas instituições, desde que essas também manifestem
interesse na absorção e que sejam cumpridos os requisitos e as
prioridades estabelecidos na lei. Após a absorção das fundações
optantes interessadas, a prioridade de absorção será das
instituições listadas no parágrafo único do art. 42 da Lei n g 11.539,
mantida no § 22 do art. 34 do anteprojeto a ser apresentado ao
Governador do Estado como sugestão de reorganização da Uemg.

As medidas propostas visam, especialmente, à melhor
adequação administrativa e ao aprimoramento do ensino e das
atividades de pesquisa e extensão desenvolvidas pelas unidades
que venham a se associar à Uemg, e à concessão, a essas mesmas
unidades, do direito a voz e voto nos Conselhos Universitário e de
Ensino, Pesquisa e Extensão, fato que não ocorre no modelo
vigente. Cria-se assim uma adequada relação de associatividade,
viabilizando a coordenação da Reitoria, como órgão superior da
autarquia, na vida das instituições de economia e gestão próprias,
no que se refere à supervisão e às orientações acadêmica e
administrativa, ao registro acadêmico e à emissão de diplomas, à
criação de cursos e à oferta de vagas, ao apoio financeiro, ao
estímulo à pesquisa, à melhoria de bibliotecas e laboratórios, a
programas de capacitação docente e assistência ao estudante na
forma de bolsas de estudos, estágios e outras.

5.1.2 - Aprimoramento das parcerias público-privadas no
desenvolvimento de projetos de expansão e diversificação dos
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cursos e das atividades oferecidos e na ampliação de oportunidades
de acesso ao aluno

A universidade contemporânea deve estar integrada à
sociedade. Os vários exemplos de integração universidade-empresa
e universidade-órgãos públicos demonstram a possibilidade de
benefícios recíprocos, passando a ser uma preocupação emergente
da política educacional brasileira. O estreitamento das parcerias
entre as universidades e os setores público e privado permitirá
expandir a oferta do ensino superior, diversificar as modalidades
de instituição e de cursos oferecidos, promovendo melhor
adequação desses às demandas verificadas no mercado de
trabalho. O incremento dos recursos investidos em pesquisa e
qualificação de recursos humanos gera empregos, incentiva a
produção nacional do conhecimento e cria as bases para o
desenvolvimento sustentado.

A própria relação da Uemg com as fundações hoje
agregadas constitui já uma importante parceria entre o público e o
privado que tem redundado em significativas melhorias na oferta
e na qualidade dos cursos e das atividades desenvolvidos nas
instituições de ensino; porém, é preciso aprimorar e expandir as
parcerias público-privadas, que possivelmente serão a forma mais
profícua de desenvolvimento da Uemg. Esse aprimoramento deve
traduzir-se em benefícios mais diretos para o alunado, em especial
para aqueles que não podem arcar com o custo dos estudos.

O workshop Fiemg/Uemg - Parcerias em Educação e
Tecnologia, ocorrido em 31/7/2003 e 1/8/2003, demonstrou que
pode ser viável e produtiva a articulação entre a Universidade e
as entidades envolvidas diretamente com os setores produtivos,
as quais têm por objetivo potencializar o desenvolvimento
econômico e social do Estado. O encaminhamento dos trabalhos
do workshop prevê a constituição de uma comissão representativa
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das instituições para acompanhar e implementar as propostas, o
que poderá resultar na elaboração de convênios para a
operacionalização delas.

Nas reuniões desta Comissão Especial com representantes
do Sistema Fiemg ficaram evidenciadas as possibilidades de
parceria com o setor privado no que se refere à montagem de
cursos e desenvolvimento de pesquisas voltados para as
necessidades e vocação das regiões. A contrapartida dos
benefícios auferidos pela Uemg com o financiamento total ou parcial
para implementação de infra-estrutura e custeio do acesso dos
estudantes aos cursos e aos projetos desenvolvidos seria a
formação de recursos humanos especializados e o implemento
de pesquisas e projetos de interesse dos setores produtivos
envolvidos na parceria.

O Projeto de Lei n 889/2003, de autoria do Governador
do Estado, que cria o Programa Estadual de Parcerias Público-
Privadas no âmbito da administração pública, tem como objeto,
entre outros, o desenvolvimento de projetos nas áreas de
educação, ciência, pesquisa e tecnologia. Nesse sentido,
sugerimos que, no Plano Estadual de Parcerias Público-Privadas,
previsto na futura lei como instrumento de referência no
planejamento das ações de governo no âmbito do programa, seja
priorizada a apresentação e a viabilização de projetos de parcerias
em que figure a Uemg.

5.1.3 - Destinação de recursos da Loteria do Estado de
Minas Gerais ao financiamento da Uemg

A Lei n° 11.539, de 1994, que dispõe sobre a Universidade
do Estado de Minas Gerais, prevê, como uma das fontes de receita
da Uemg, a destinação de recursos da Loteria do Estado de Minas
Gerais. No entanto, tal dispositivo nunca foi aplicado e carece de
regulamentação para que os repasses se efetivem.
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A Lei Delegada n 9 88, de 2003, que dispõe sobre a estrutura
orgânica básica da Loteria do Estado de Minas Gerais, preceitua
que a autarquia tem por finalidade, mediante exploração de jogos
lotéricos, gerar recursos e destiná-los às áreas de educação,
desporto e assistência, entre outras áreas de relevância social.

Portanto, é lícito e plausível que parte do financiamento para
a Uemg provenha da destinação de percentual dos lucros líquidos
advindos da exploração de jogos. É uma forma de complementação
de recursos para a Universidade que não acarreta nenhum ônus
para o Estado, ao mesmo tempo em que consiste num retorno muito
proveitoso para a sociedade dos recursos investidos por ela ao
participar dos jogos. Sabe-se que, hoje, a distribuição dos lucros
líquidos auferidos com os jogos favorece algumas entidades que
não possuem, de forma alguma, a importância e a potencialidade
de desenvolvimento para o Estado, que detém a Uemg. Além disso,
são repassados recursos para várias entidades privadas que já
possuem financiamento próprio.

Como forma de viabilizar o repasse de recursos da loteria
para a Uemg, esta Comissão Especial subscreveu a subemenda
n° 2 à emenda n9 1 ao substitutivo n 2 1, apresentado ao Projeto de
Lei n° 150/2003, prevendo nova forma de redistribuição dos recursos
da loteria, em que seja reservado à Uemg um percentual de 10%
do lucro líquido dos jogos.

Independentemente da aprovação da subemenda, o próprio
Governador do Estado sugeriu a destinação de recursos da loteria
como uma das alternativas possíveis de financiamento da Uemg.
Dessa forma, esta Comissão espera que, de uma ou de outra forma,
seja consignado em norma específica, com a devida
regulamentação, a efetivação de repasse de um percentual definido
dos lucros líquidos auferidos com a exploração de jogos da Loteria
do Estado em benefício da Uemg. Uma alternativa seria a criação
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de uma extração especial ou uma loteria universitária, com
destinação de 100% de seu lucro líquido para a manutenção da
Universidade.

5.1.4 - Disponibilização de imóveis públicos para obtenção
de recursos financeiros para a Universidade

A exemplo do que propunha o Projeto de Lei n g 1.901/98, do
Governador Eduardo Azeredo, o Estado seria autorizado a doar
imóveis de sua propriedade à Uemg, com o objetivo de que esses
fossem dados em garantia de operações financeiras, vendidos a
terceiros ou como objetos de dação em pagamento.

Um projeto em parceria com o BNDES foi planejado nos
termos do que dispunha a proposição de lei, mas foi interrompido
em decorrência do arquivamento da referida proposição. Não tendo
sido concretizadas as doações, as operações que dela poderiam
decorrer não tiveram como ser efetuadas.

Dessa forma, sugerimos que seja resgatada a idéia do
Projeto de Lei n° 1.901/98 e efetuado novo levantamento dos imóveis
que possam ser disponibilizados pelo Estado, com o posterior envio
à Assembléia Legislativa do projeto de lei de autorização das
doações.

5.1.5 - Suplementação dos recursos em favor da Uemg no
Orçamento de 2004

Ao longo de 2003, estão sendo previstos cortes nos recursos
repassados pelo Estado da ordem de 31%, aproximadamente, em
relação ao que previa a dotação inicial autorizada no orçamento. A
proposta orçamentária apresentada para o exercício de 2004 reserva
pouco mais de R$ 14 milhões para a Universidade do Estado. É o
menor montante orçamentário reservado à Uemg desde 1996. Dos
recursos previstos, mais de R$ 10 milhões deverão ser alocados
nas despesas com pessoal.
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Segundo o Reitor José Antônio, a suplementação de
recursos no orçamento é indispensável para que o campus de Belo
Horizonte possa funcionar com um mínimo de qualidade. Além disso,
para qualquer modelo que venha a ser adotado, será necessário
que uma parte do financiamento da instituição seja estável e contínua,
em valores compatíveis com a missão a ser desempenhada pela
Universidade, e que permita um planejamento eficaz das ações.

Depende também de alocação sistematizada e suficiente
de recursos a manutenção de um quadro de pessoal
adequadamente remunerado, que possua um plano de carreira único
e que seja gerido por normas de admissão e promoção comuns a
todas as unidades constitutivas. O professor designado não possui,
obviamente, o mesmo compromisso com a instituição que o docente
efetivo ou o contratado com vínculo permanente. O investimento
em um quadro permanente de professores é condição fundamental
para que se mantenha o nível de qualificação de recursos humanos
necessário ao cumprimento pleno dos objetivos da Universidade.

O ideal, no entendimento desta Comissão, é que os recursos
orçamentários destinados à Uemg atinjam progressivamente o
percentual de 1% das receitas correntes ordinárias do Estado.

5.1.6 - Incorporação à estrutura da Uemg de outras
entidades públicas estaduais de ensino e pesquisa

No anteprojeto de lei de organização da Uemg abre-se a
possibilidade de serem incorporadas à Universidade outras
entidades públicas de ensino e pesquisa.

Poderiam ser incorporados o Centro Tecnológico de Minas
Gerais (Cetec), a Fundação de Educação para o Trabalho de Minas
Gerais (Utramig), o Instituto Cândido Tostes, o Instituto de
Geociências Aplicadas (IGA), a Escola de Governo, a Fundação
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Helena Antipoff, a Fundação João Pinheiro, o Centro de Formação
de Oficiais da Polícia Militar, o Instituto de Criminalística da Polícia
Civil, entre outros. Tais instituições exercem predominantemente
atividades nos campos afins aos da Uemg, promovendo cursos
superiores, profissionalizantes em nível médio e de formação livre,
bem como pesquisas e difusão tecnológica, artística e cultural.

Caso fossem incorporadas as referidas entidades, seu
patrimônio, funções e recursos orçamentários seriam assumidos
pela Uemg, havendo redução do quadro de diretores e das estruturas
de apoio, o que geraria economia e conseqüente ganho de
produtividade e eficácia no seu funcionamento. Ademais, como a
Uemg é dotada de autonomia regida por legislação específica, as
referidas entidades, que atualmente são administrativa e
financeiramente subordinadas a outros órgãos e entidades,
ganhariam mais independência em suas ações.

Além disso, a Uemg sairia fortalecida por ganhar novas
formas de inserção nas funções de produção de pesquisa e
tecnologia e formação de pessoal especializado; pela ampliação
de suas possibilidades de captação de recursos; e pela
diversificação de seus cursos de graduação. Tudo isso daria
condições para que a Uemg ampliasse o seu reconhecimento como
Universidade e permitiria maior sintonia com as necessidades das
regiões e do mercado de trabalho.

5.1 .7 - Criação de um fundo de apoio ao estudante da Uemg

O fundo seria gerido pela Reitoria e teria como objetivo
viabilizar a permanência de alunos carentes em seus cursos de
graduação. Os recursos provenientes da contribuição de estudantes
e entidades em parceria com determinado campus seriam aplicados
exclusivamente em benefício dos alunos, sem prejuízo da parcela
que decorresse da distribuição dos recursos do Estado.
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Os recursos do fundo seriam provenientes:

- de parcela da exploração de jogos lotéricos destinada à
Uemg;

- da contribuição dos alunos matriculados em cursos de
graduação mantidos pela Universidade;

- de percentual incidente sobre a receita arrecadada com
anuidades escolares dos cursos de graduação mantidos pelas
fundações associadas à Uemg;

- de receitas provenientes de convênios, contratos e
instrumentos congêneres celebrados com entidades públicas e
privadas, nacionais e estrangeiras;

- de subvenções, doações, auxílios e contribuições de
pessoas físicas e jurídicas de direito privado;

- de reembolso de assistência financeira prestada ao aluno;

- de outras receitas tais como: eventos promovidos pelos alunos,
aplicação financeira de eventuais disponibilidades de caixa, etc.

O plano de distribuição dos recursos seria elaborado
conforme o número e o perfil socloeconõmico dos alunos
matriculados. O aluno beneficiado com financiamento do fundo
poderia ressarcir a Uemg na forma de:

- reposição ao fundo dos valores recebidos, na forma da
regulamentação;

- contraprestação de serviços em benefício de entidades
públicas e privadas que firmarem parcerias com a Universidade,
de instituições de pesquisa e estabelecimentos de ensino municipais
e estaduais ou da própria Universidade.
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Os financiamentos seriam concedidos para um período
letivo. A renovação, em outro período, dependeria do desempenho
escolar do aluno.

5.1,8 - Articular junto às centrais sindicais mecanismos de
parceria entre a Uemg e o Governo Federal, visando à aplicação
de recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) na
formação tecnológica e qualificação profissional dos alunos
trabalhadores.

5.1 .9 - Priorizar a Uemg no desenvolvimento de projetos
nas áreas de treinamento, reciclagem e formação de recursos
humanos, extensão e pesquisa, junto aos órgãos da administração
pública direta e indireta do Estado.
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5.2 - Proposta de Emenda à Constituição

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N 2 12003

Acrescenta parágrafo ao art. 199 e dispositivos ao Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1 - Fica acrescido ao art. 199 da Constituição do
Estado o seguinte § 40:

Art. 199 - ( ... )

§ 4 - As relações jurídicas entre os órgãos e entidades da
administração pública direta e indireta do Estado e as universidades
públicas estaduais serão disciplinadas por normas específicas.".

Art. 2 0 - Fica acrescido ao Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias o seguinte art. 122:

"Art. 122— As fundações educacionais de ensino superior
que efetuaram a opção prevista no inciso 1 do § 1 9 do art. 82 do
ADCT da Constituição do Estado e passaram à condição de
agregadas à Universidade do Estado de Minas Gerais (Uemg),
manifestar-se-ão, no prazo e nos termos definidos em lei. por uma
das seguintes opções:

- associar-se à Uemg, com vistas ao estabelecimento de
cooperação mútua, mantida a autonomia administrativa, financeira
e patrimonial da fundação optante:

li - desvincular-se da Universidade, ouvida a comunidade
universitária.

Parágrafo único - As fundações que fizerem a opção
prevista no inciso 1 poderão ser absorvidas caso haja manifesto
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interesse do Estado e da instituição, atendidas as prioridades e os
requisitos estabelecidos em lei.".

Art. 2 - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data
de sua publicação.

Justificação: A Uemg, criada na Constituição e organizada
em lei como autarquia de regime especial, não tem podido exercer
a autonomia a ela garantida constitucionalmente ao ser tratada pelo
poder público como qualquer órgão da administração, com a
obrigatoriedade de se submeter a normas administrativas de âmbito
geral. Como exemplo, entre várias outras normas, há o Decreto n
37.924, de 1996, que submete a locação de veículos por órgãos e
entidades que compõem a estrutura do Poder Executivo a parecer
prévio da secretaria competente. Isso transforma o episódico aluguel
de um ônibus para transporte de alunos em um processo burocrático
demorado e desgastante. Para desempenhar com agilidade e
eficiência as suas ações, a Uemg precisa ser respeitada em sua
autonomia. A inclusão do § 4 9 ao art. 199, que trata das instituições
universitárias, vem afirmar o caráter específico das relações entre
a administração pública e a Universidade, ao exigir que estas sejam
disciplinadas por normas legais próprias.

Com relação aos dispositivos que se pretendem acrescentar
ao ADCT, temos a considerar o que se segue.

Até este momento, as nove fundações educacionais criadas
ou instituídas pelo poder público que fizeram a opção prevista no §
1 9 do inciso 1 do art. 82 do ADCT da Constituição Estadual de 1989
não foram absorvidas pela Uemg, criada sob a forma de autarquia
no art. 81. Permaneceram essas instituições no limbo jurídico,
aguardando que o Estado cumprisse o mandamento constitucional
da absorção, cuja possibilidade de concretização - nos moldes
pretendidos na Constituição e na Lei n g 11.539, que organizou a
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Universidade - se mostra a cada ano mais remota, em face das
dificuldades financeiras que assolam o Estado.

No entanto, não se pretende com esta proposta extinguir
as possibilidades de absorção, mas sim adequá-las à conjuntura
atual.

A maioria das escolas mantidas pelas fundações optantes
desenvolveu-se bastante desde a criação da Uemg: os cursos e
as atividades oferecidos foram diversificados, o número de
funcionários das unidades, ampliado e aprimorada a qualificação
do corpo docente. Tudo isso foi possível devido à chancela do nome
Uemg e ao profícuo trabalho desenvolvido pela Reitoria da
Universidade. Mesmo não tendo sido absorvidas da forma como
previa o texto constitucional, muitas oportunidades foram abertas
àquelas unidades, o que lhes proporcionou maior visibilidade e
competitividade na obtenção de financiamento com entidades de
fomento. O resultado disso é que houve uma efetiva inserção da
Uemg nas diversas regiões do Estado, o que hoje é reconhecido e
valorizado pelos inúmeros municípios cobertos pelas ações da
Universidade. Justifica-se, portanto, o implemento de nova tentativa
de promover a consolidação da instituição.

Porém, passada quase uma década e meia da criação da
Uemg, encontramo-nos diante de uma nova ordem econômica e
administrativa a exigir um modelo de universidade com ela
compatível. O Estado não dispõe, por enquanto, de recursos
suficientes para implantar a Uemg conforme o modelo legalmente
estabelecido. Portanto, há que se buscar outras formas de viabilizar
o funcionamento da Universidade, que, ao mesmo tempo em que
preservem a intenção original do constituinte mineiro de criar uma
instituição de ensino, pesquisa e extensão que constitua um pólo
de integração e desenvolvimento regionais, sejam definidas
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conforme uma orientação contemporânea de administração pública,
voltada para o gerenciamento e para a articulação entre os diversos
níveis do poder público, da iniciativa privada e da sociedade civil
organizada.

Assim, a criação de um sistema de associação entre as
unidades agregadas e a Universidade, em forma de parceria público-
privada, irá possibilitar a expansão planejada do ensino superior no
Estado e se refletirá em desenvolvimento econômico e social das
regiões mineiras, solucionando, ao mesmo tempo, o impasse
jurídico em que se colocaram essas fundações ao longo dos anos.
A lei deverá prever formas de destinar ao aluno carente uma razoável
parcela dos benefícios advindos dessa e de outras parcerias da
mesma natureza, pois a democratização do acesso e a manutenção
da permanência do aluno na Universidade devem constituir o
objetivo prioritário das futuras parcerias.

Por todas essas razões é que esperamos o apoio deste
Parlamento à proposta de emenda à Constituição ora apresentada

5.3 - Anteprojeto de lei a ser encaminhado ao Poder
Executivo como sugestão de reorganização da Uemg

ANTEPROJETO DE LEI N2 12003

Dispõe sobre a reorganização da Universidade do Estado
de Minas Gerais (Uemg) e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais
decreta:

Capítulo 1
DA PESSOA JURÍDICA

Art. 1 - A Universidade do Estado de Minas Gerais (Uemg),
criada pelo art. 81 do Ato das Disposições Constitucionais
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Transitórias da Constituição do Estado, é uma autarquia de regime
especial, pessoa jurídica de direito público, com sede e foro em
Belo Horizonte, tem patrimônio e receita próprios e goza de
autonomia didático-científica, administrativa e disciplinar, incluída
a gestão financeira e patrimonial.

§ 10 - A autonomia a que se refere o caput deste artigo
abrange todos os atos e ações da Universidade necessários à
definição, ao desenvolvimento, à operacionalização e à
concretização de suas atividades administrativas, patrimoniais,
financeiras, de pessoal, de ensino, de pesquisa e de extensão.

§ 20 - As expressões Universidade do Estado de Minas
Gerais, Universidade, Autarquia e Uemg equivalem-se nesta lei.

Seção 1
Da Finalidade e da Competência

Art. 20- A Universidade tem por finalidade o desenvolvimento
das ciências, da tecnologia, das letras e das artes e a formação de
profissionais de nível universitário mediante o exercício do ensino,
da pesquisa e da extensão.

Art. 3°— Compete à Universidade, observado o princípio da
indissociabilidade do ensino, da pesquisa e da extensão:

- contribuir para a formação da consciência regional,
produzindo e difundindo o conhecimento dos problemas e das
potencialidades do Estado;

II - promover a articulação entre ciência, tecnologia, arte e
humanidades, em programas de ensino, pesquisa e extensão;

III - desenvolver as bases científicas e tecnológicas
necessárias ao melhor aproveitamento dos recursos humanos e
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materiais disponíveis, dos bens e dos serviços requeridos para o
bem-estar social;

IV - formar recursos humanos necessários à reprodução e
à transformação das funções sociais;

V - construir referencial crítico para o desenvolvimento
científico, tecnológico e artístico nas diferentes regiões do Estado,
respeitadas suas características culturais e ambientais;

VI - elevar o padrão de qualidade do ensino e promover a
sua expansão, em todos os níveis;

VII - oferecer alternativas de solução para os problemas
específicos das populações à margem da produção da riqueza
material e cultural;

VIII - assessorar governos municipais, grupos socioculturais
e entidades representativas no planejamento e na execução de
projetos específicos;

IX - promover ideais de liberdade e solidariedade para a
formação da cidadania nas relações sociais, bem como o
intercâmbio cultural, artístico, científico e técnico com instituições
nacionais, internacionais e estrangeiras;

X - contribuir para a melhoria da qualidade de vida das
regiões mineiras.

Seção II
Da Autonomia da Universidade

Art. 49 - A autonomia didático-científica da Universidade
consiste na faculdade de:

- estabelecer sua política de ensino, pesquisa e extensão,
de maneira integrada e indissociável;
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II - criar, modificar e extinguir cursos e programas de
educação superior, observadas as necessidades e as demandas
da região em que atua;

III - organizar, avaliar e reformular os currículos de seus
cursos;

IV - estabelecer seu regime escolar e didático;

V - fixar o número de vagas, critérios de seleção, admissão,
promoção e habilitação de alunos;

VI - conferir graus, diplomas, títulos e outras dignidades
universitárias;

VII - produzir pesquisa, desenvolver tecnologias e realizar
atividades de extensão, de acordo com a vocação regional e as
potencialidades de cada unidade.

Art. 59 A autonomia administrativa consiste na faculdade de:

- aprovar e alterar o Estatuto, o Regimento Geral e os
demais ordenamentos normativos;

II - organizar e encaminhar listas tríplices de docentes ao
Governador do Estado para nomeação do Reitor e do Vice-Reitor;

III - editar, publicar e divulgar matéria inerente à sua tríplice
função de ensino, pesquisa e extensão;

IV - firmar contratos, acordos e convênios com entidades
de direito privado, com o Estado e com os municípios, com vistas
ao desenvolvimento de programas comuns e à utilização de
dependências e instalações físicas necessárias às suas atividades;

V - propor o seu quadro de pessoal docente, técnico e
administrativo, assim como o plano de cargos e salários, atendidas
as normas gerais pertinentes e os recursos disponíveis;
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VI— elaborar o regulamento de seu pessoal em conformidade
com as normas gerais concernentes;

Art. 6 - A autonomia de gestão financeira e patrimonial
consiste na faculdade de:

- constituir e administrar o seu patrimônio e dele dispor;

- aceitar subvenções, doações, heranças, legados e
cooperação financeira provenientes de acordo com entidades
públicas ou privadas, nacionais, internacionais e estrangeiras;

III - elaborar seus orçamentos anuais e plurianuais e
executar sua receita e despesa;

IV - administrar os rendimentos próprios conforme as suas
necessidades;

V - realizar operações de crédito ou de financiamento, com
aprovação do Estado, para aquisição de bens imóveis, instalações
e equipamentos;

VI - aprovar e executar planos, programas e projetos de
investimentos referentes a obras, serviços e aquisições em geral,
de acordo com os recursos alocados em seu orçamento;

VII - projetar, construir e realizar as obras de conservação
e reforma de sua rede física;

VIII - adquirir bens permanentes e de consumo e locar os
imóveis e serviços necessários ao exercício de suas funções;

IX - adotar regime financeiro e contábil que atenda às suas
peculiaridades de organização e funcionamento.

Art. 7 - A autonomia disciplinar consiste na faculdade de:
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- estabelecer critérios e normas que promovam o respeito
e o relacionamento solidário entre os membros da comunidade
universitária;

II - prescrever medidas que estimulem o cumprimento dos
preceitos estabelecidos e adotar regime de sanções e de recursos
cabíveis.

Seção III
Do Patrimônio e da Receita

Art. 80_ Constituem patrimônio da Universidade:

- o acervo de bens móveis e imóveis, ações, direitos e
outros valores que lhe forem destinados pelo Estado;

II - os bens móveis e imóveis pertencentes ás fundações
educacionais que venham a ser absorvidas pela Uemg nos termos
do art. 21 da Lei n 11.539, de 22 de julho de 1994;

III - doações e legados de pessoas físicas ou jurídicas
públicas ou privadas, nacionais, internacionais ou estrangeiras;

IV— bens e direitos de que venha a ser titular.

Art. T - Constituem receita da Uemg:

- recursos de dotações consignadas em orçamento da
União, do Estado ou de município ou resultantes de fundos e
programas especiais:

II - auxílios ou subvenções de poderes, órgãos ou
entidades públicos ou privados, nacionais, internacionais ou
estrangeiros;

III - recursos que lhe forem destinados pela Fundação de
Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (Fapemig);
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IV - rendas auferidas com a prestação de serviços a
terceiros;

V - recursos que lhe forem destinados pela Loteria do Estado
de Minas Gerais;

VI - outras rendas de qualquer natureza.

Parágrafo único - O Poder Executivo regulamentará o
disposto no inciso V deste artigo no prazo de noventa dias contados
da data de publicação desta lei.

Capítulo II
DA ESTRUTURA DA UNIVERSIDADE

Art. 10 - Compõem a estrutura da Universidade do Estado
de Minas Gerais:

- Unidades Colegiadas de Deliberação Superior:

a) de deliberação geral: Conselho Universitário;

b) de deliberação técnica: Conselho de Ensino, Pesquisa
e Extensão;

c) de fiscalização econômico-financeira: Conselho Curador;

II - Unidades de Apoio Técnico e Administrativo aos
Conselhos Superiores:

a) Auditoria Seccional;

b) Secretaria dos Conselhos Superiores;

III - Unidades de Direção Superior:

a) Reitoria;

b) Vice-Reitoria;

IV - Unidades de Assessoramento Superior:
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a) Gabinete;

b) Assessoria de Comunicação Social;

c) Procuradoria;

d) Assessoria;

V - Unidades de Coordenação e Execução:

a) Pró-Reitoria de Planejamento, Gestão e Finanças:

1) Departamento de Planejamento e Orçamento:

1.1) Divisão de Orçamento;

1.2) Divisão de Estatística e Informação;

1.3) Divisão de Contratos e Convênios;

1.4) Divisão de Organização, Sistemas e Métodos;

2) Departamento de Gestão de Recursos Humanos:

2.1) Divisão de Pessoal;

2.2) Divisão de Recursos Humanos;

3) Departamento de Material, Patrimônio e Serviços:

3.1) Divisão de Material e Compras:

3.1.1) Serviço de Almoxarifado;

3.2) Divisão de Patrimônio;

3.3) Divisão de Transportes e Serviços Gerais;

4) Departamento de Finanças:

4.1) Divisão de Contabilidade;

5) Departamento de Informática:

5.1) Divisão de Manutenção e Assistência Técnica;

5.2) Divisão de Análise de Sistemas;
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6) Departamento de Planejamento Físico e Obras:

6.1) Divisão de Manutenção e Obras;

b) Pró-Reitoria de Ensino:

1) Coordenadoria de Graduação:

1.1) Divisão de Legislação do Ensino;

1.2) Divisão de Análise de Projetos;

2) Coordenadoria de Processo Seletivo;

3) Coordenadoria de Pós-Graduação;

4) Coordenadoria de Educação à Distância;

5) Coordenadoria de Bibliotecas;

6) Departamento de Registro Acadêmico:

6.1) Divisão de Registro de Diplomas;

c) Pró-Reitoria de Pesquisa e Extensão:

1) Coordenadoria de Pesquisa;

2) Coordenadoria de Programas de Bolsas de Pesquisa;

3) Coordenadoria de Programas e Projetos de Extensão;

4) Coordenadoria de Cultura, Arte e Esporte:

4.1) Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros;

5) Coordenadoria de TV Universitária;

6) Centro de Educação Continuada;

7) Centro de Psicologia Aplicada;

d) Diretoria de Acompanhamento e Supervisão dos Campi
Associados:

1) Divisão de Supervisão e Apoio;

2) Divisão de Acompanhamento e Avaliação;
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Parágrafo único - A competência, a composição e as
normas de funcionamento das unidades previstas nesta seção serão
fixadas no Estatuto da Universidade, aprovado por decreto.

Seção 1
Das Unidades Colegiadas de Deliberação Superior

Art. 11 - O Conselho Universitário é o órgão máximo de
deliberação e supervisão da Universidade, incumbindo-lhe a
definição da política geral da instituição nos planos acadêmico,
administrativo, financeiro, patrimonial e disciplinar.

Art. 12 - O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão é o
órgão técnico superior de deliberação, coordenação e supervisão
em matéria de ensino, pesquisa e extensão.

Art. 13 - O Conselho Curador é o Órgão de fiscalização
orçamentária, econômica e financeira da Universidade.

Seção II
Das Unidades de Apoio Técnico e Administrativo aos

Conselhos Superiores

Art. 14 - A Auditoria Seccional tem por finalidade executar,
no âmbito da Uemg, as atividades de auditoria interna
estabelecidas pelo Sistema Estadual de Auditoria Interna.

Art. 15 - A Secretaria dos Conselhos Superiores tem por
finalidade organizar e secretariar as reuniões dos Conselhos e
registrar, na forma da lei, os atos delas decorrentes.

Seção III
Da Unidade de Direção Superior

Art. 16 - A Reitoria, órgão de direção superior executivo da
Uemg, compete supervisionar e controlar a realização das
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atividades básicas da Universidade e desenvolver política
institucional que assegure a autonomia didático-científica e
administrativa, incluída a gestão financeira, patrimonial e disciplinar,
na forma estabelecida nas Constituições da República e do Estado,
em disposições legais e estatutárias.

Art. 17 - O Reitor e o Vice-Reitor, escolhidos entre
professores indicados em lista tríplice elaborada pelo colégio
eleitoral definido pelo Estatuto da Universidade, serão nomeados
pelo Governador do Estado para mandato de quatro anos contados
da data da posse e exercício, permitida uma recondução.

§ 1 - O colégio eleitoral de que trata este artigo será
constituído proporcionalmente de forma a assegurar a participação
dos segmentos docente, discente e técnico-administrativo das
instituições integrantes da Uemg, sejam elas incorporadas ou
associadas.

§ 29 - A escolha dos candidatos aos cargos referidos neste
artigo recairá sobre professores efetivos ou ocupantes de função
pública integrantes do quadro de pessoal da Universidade ou sobre
professores integrantes dos quadros de pessoal dos campi

associados, desde que contem com o mínimo de dez anos de
efetivo exercício na respectiva instituição de ensino e estejam
desempenhando a função.

§ 39 - O processo eleitoral será regulamentado em
Resolução do Conselho Universitário.

Seção IV
Das Unidades de Assessoramento Superior

Art. 18 - O Gabinete é o órgão de apoio administrativo ao
Reitor, Vice-Reitor e Pró-Reitores.
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Art. 19 - A Assessoria de Comunicação Social é o órgão
técnico de realização de atividades de divulgação, imprensa e
relações públicas.

Art. 20 - A Procuradoria é o órgão técnico de assistência
jurídica à Universidade, defendendo seus direitos e interesses de
forma judicial ou extrajudicial. representando legalmente a Uemg
nas ações em que seja envolvida.

Art. 21 - A Assessoria é o órgão técnico de assessoramento
ao Reitor, Vice-Reitor e Pró-Reitores.

Seção V
Das Unidades de Coordenação e Execução

Art. 22 - As Pró-Reitorias de Planejamento, Gestão e
Finanças, de Ensino e de Pesquisa e Extensão são unidades de
coordenação e execução da Universidade.

Parágrafo único - Os titulares das Pró-Reitorias serão
nomeados e empossados pelo Reitor, escolhidos entre pessoas
qualificadas para o exercício das funções.

Capítulo III
DOS CAMPI UNIVERSITÁRIOS

Art. 23 - Consideram-se campi universitários da Uemg as
estruturas organizacionais e fiscais das entidades incorporadas e
das fundações mantenedoras dos campi que integrem a
Universidade na forma associada, nos termos do art. .... doADCT
da Constituição do Estado e desta lei.

Art. 24 - Cada campus universitário disporá de um órgão
colegiado de deliberação superior, cuja competência, composição
e demais normas de funcionamento serão definidas no estatuto.
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Art. 25 - A estrutura dos campi universitários deverá, por
deliberação do Conselho Universitário, ser adequada às condições
de cada um deles, considerados, entre outros fatores:

- o número de unidades universitárias;

II - o número de cursos;

III - o grau de dispersão das unidades na malha urbana.

Seção 1
Dos Campi Incorporados

Art. 26 - Consideram-se campi incorporados as estruturas
organizacionais e fiscais das entidades absorvidas nos termos do
art. .... do ADCT da Constituição do Estado e desta lei.

Art. 27— A direção executiva dos campus fora de sede será
exercida por titular nomeado e empossado pelo Reitor, escolhido
entre os indicados em lista elaborada por colégio eleitoral, nos termos
do estatuto.

§ 10_ Os candidatos ao cargo de que trata o caput deverão
pertencer ao corpo docente da Universidade.

§ Por sua proximidade com a infra-estrutura administrativa
da Reitoria, o Campus da Região Metropolitana de Belo Horizonte
reger-se-á por estrutura especial estabelecida nesta lei.

Art. 28 - A criação de novas unidades nos campi
incorporados efetuar-se-á, preferencialmente, a partir de núcleos
de pesquisa e extensão consolidados.

Subseção 1
Do Campus da Região Metropolitana de Belo Horizonte

Art. 29 - Compõem a estrutura do Campus da Região
Metropolitana de Belo Horizonte:
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- Unidades de administração intermediária:

a) diretorias de unidade universitária;

b) vice-diretorias de unidade universitária;

II - Unidades de direção técnica:

a) coodenadorias de curso;

b) departamentos acadêmicos:

c) coordenadorias de centro;

d) biblioteca;

III - Unidades de apoio acadêmico-administrativo:

a) secretarias de unidade universitária;

b) serviços de unidade universitária;

Parágrafo único - As atribuições e competência das
unidades previstas no caput deste artigo serão definidas no Estatuto
da Universidade.

Seção II
Dos Campi Associados

Art. 30 - Consideram-se campi associados as estruturas
organizacionais e fiscais das entidades que fizerem a opção
prevista no inciso .... do art. .... do ADCT da Constituição do Estado
e nos termos do art. 33 desta lei.

Art. 31 - As entidades referidas no artigo anterior
constituirão o Sistema Fundacional de Ensino dos Campi
Associados à Uemg, que exercerá supervisões administrativa e
acadêmico-pedagógica sobre seus cursos, especialmente visando
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à excelência do ensino e á ampliação de oportunidades ao
estudante.

§ 1 - Será assegurado às entidades do Sistema Fundacional
de Ensino dos CampiAssociados o direito a voz e voto no Conselho
Universitário e no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, em
conformidade com o que dispuser o Estatuto da Universidade.

§ 29 - No exercício da supervisão acadêmico-pedagógica,
a Uemg poderá propor reformas acadêmicas nas unidades
associadas, implicando a criação, extinção e alteração de cursos e
currículos, a partir de características e demandas regionais e
condicionadas à expansão de oportunidades de parcerias com
entidades públicas e privadas.

Art. 32 - A unidade associada remeterá à Reitoria planilha
de custos dos valores a serem cobrados nas mensalidades.

Art. 33 - Poderão se associar à Uemg, por meio de
convenção específica, outras entidades cujas atividades sejam
consideradas de relevante interesse para o cumprimento dos
objetivos da Universidade, mediante comprovação de regularidade
administrativa, financeira e acadêmica, por meio de estudos
realizados pela Reitoria.

Capítulo IV
DA INCORPORAÇÃO E DA EXTINÇÃO DE ENTIDADES

Art. 34— As entidades referidas no art. 21 da Lei n g 11.539,
de 22 de julho de 1994, que fizeram a opção prevista no inciso 1 do
§ 1 9 do art. 82 do ADCT da Constituição Estadual, optarão, no prazo
de noventa dias da publicação desta lei, por:

- integrar o Sistema Fundacional de Ensino dos Campi
Associados à Uemg, referido no art. 30 desta lei;
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II - desvincular-se da Uemg, garantida a integração a seu
patrimônio dos recursos públicos estaduais eventualmente
recebidos até a data de publicação desta lei.

§ 1° - As entidades que fizerem a opção prevista no inciso
1 deste artigo poderão ser absorvidas, condicionado esse ato ao
interesse comum do Estado e da entidade e atendidas as
prioridades e os requisitos estabelecidos no art. 36.

§ 29 - Decorrida a absorção das fundações optantes nos
termos do parágrafo anterior, terão prioridade para absorção as
seguintes entidades:

- Fundação Educacional Lucas Machado (Feluma), de
Belo Horizonte;

II - Fundação Municipal de Ensino Superior de Uberaba
(Fumesu);

III - Fundação de Ensino e Pesquisa de Itajubá (Fepi);

IV - Faculdade de Filosofia e Letras de Januária;

VI - Fundação Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras
de Cataguases (Fafic);

VI - Instituto Católico de Minas Gerais (ICMG), de Coronel
Fabriciano;

VII - Fundação Comunitária Educacional e Cultural de
Patrocínio.

Art. 35 - O Governo do Estado definirá, nas Leis do Plano
Plurianual, de Diretrizes Orçamentárias e do Orçamento, as
diretrizes, os objetivos, as metas e os recursos para
desenvolvimento, manutenção, expansão, qualificação, criação de
novos cursos, unidades e absorção de entidades associadas
propostos pela autarquia.
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Art. 36 - Observado o disposto no artigo anterior, a
autorização para instalação de novas unidades nos campi

incorporados e a absorção de entidades fundacionais mantenedoras
dos campi associados serão efetuadas por decreto do Governador,
mediante indicação do Conselho Universitário, ficando a Reitoria
responsável pela verificação da observância do disposto no art.
199 da Constituição do Estado e pelo atendimento dos requisitos
legais, administrativos, financeiros e acadêmicos.

§ 1 - A absorção das fundações educacionais associadas
obedecerá aos seguintes critérios de prioridade:

- localização geográfica não atendida por ensino público
superior;

li - compatibilidade entre os cursos oferecidos e a vocação
regional.

§ 2 - São requisitos para absorção das fundações
educacionais:

- identificação com a missão da Universidade, em
consonância com a realidade da região onde esteja localizada a
unidade, observados os padrões de excelência acadêmica e
científica;

II - respeito aos princípios de autonomia universitária, do
pluralismo de idéias e de concepções filosóficas, políticas, éticas,
religiosas e pedagógicas e da democratização das formas e
métodos internos de gerenciamento, administração e planejamento
das atividades-meio e das atividades-fim;

III - definição das metas e objetivos a serem atingidos a
curto, médio e longo prazo, no que respeita às atividades-meio e
atividades-fim;
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IV - qualificação e titulação do corpo docente, conforme
requisitos legais e disposições da Universidade;

V— existência de instalações físicas e acadêmicas
adequadas:

VI - existência de projetos de ensino, pesquisa e extensão
que correspondam às exigências da qualidade e estejam
preferencialmente voltados para as necessidades regionais;

VII - comprovação de regularidade fiscal;

VIII - comprovação de saneamento financeiro, até mesmo
quanto a obrigações trabalhistas e previdenciárias.

§ 3 - Cumpridos os requisitos expressos no § 2 0 deste
artigo, a Reitoria da Uemg, com o pronunciamento favorável do
Conselho Universitário, oficiará ao Governador do Estado solicitando
o decreto de absorção.

Capítulo V
DA REPRESENTAÇÃO ESTUDANTIL

Art. 37—O corpo discente da Uemg, constituído dos alunos
matriculados nos cursos de graduação e de pós-graduação stricto
sensu das unidades incorporadas e associadas, terá os deveres e
os direitos previstos na legislação de ensino, no estatuto, no
regimento e nos demais mandamentos universitários.

Parágrafo único - A representação estudantil no Conselho
Universitário, no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, no
Conselho Curador e nos Colegiados dos campi e das unidades
universitárias dar-se-á em conformidade com o disposto na
legislação específica, no Regimento Geral e nas normas
universitárias, vedada a participação do mesmo representante em
mais de um órgão.
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Art. 38 - São órgãos de representação estudantil:

- Diretório Central dos Estudantes (DCE);

II - Diretório Acadêmico do Campus Universitário;

III - Diretório Acadêmico da Unidade Universitária.

Capítulo VI
DO APOIO AO ESTUDANTE

Art. 39 - A Uemg fica autorizada a instituir um sistema de
apoio ao estudante a ser por ela gerido, de modo a viabilizar a
permanência, em seus cursos de graduação, de alunos
economicamente hipossuficientes.

Art. 40 - A despesa com a assistência ao estudante a que
se refere o artigo anterior correrá por conta do Fundo de Apoio à
Universidade do Estado de Minas Gerais (Funduemg), a ser criado
por norma específica, observado o disposto na Lei Complementar
n°27, de 1992.

§ 1°—A constituição do Funduemg poderá considerar como
recurso:

- a receita da Uemg no inciso V do art. 9 9 desta lei;

li - a contribuição, a ser fixada anualmente pelo Conselho
Universitário, dos alunos matriculados em cursos de graduação
mantidos pela Universidade;

III - o percentual, definido pelo Conselho Universitário,
incidente sobre a receita arrecadada com anuidades escolares dos
cursos de graduação mantidos pelas fundações associadas;

IV - receitas provenientes da celebração de convênios,
contratos e instrumentos congêneres celebrados com entidades
públicas e privadas, nacionais e estrangeiras;
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V - as subvenções, as doações, os auxílios e as
contribuições de pessoas físicas e jurídicas de direito privado;

VI - os recursos provenientes de eventos promovidos pelos
alunos;

VII - o reembolso de assistência financeira prestada ao
aluno:

VIII - as receitas provenientes da aplicação financeira de
eventuais disponibilidades de caixa.

Art. 41 - A Uemg será a entidade gestora do Funduemg,
por meio da Comissão Gestora, a ser instituída por resolução do
Conselho Universitário, e terá como agente financeiro o Banco de
Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais (BDMG).

Art. 42 - Compete à Comissão Gestora:

- elaborar o Regimento Interno do Funduemg;

II - elaborar a proposta orçamentária;

III - elaborar o plano de distribuição dos recursos do
Tesouro Estadual, aprovados e disponíveis, proporcionalmente ao
número e perfil socioeconômico dos alunos matriculados:

IV - propor as modalidades de apoio aos alunos e os
requisitos para a obtenção do benefício;

V - aprovar, no âmbito da Universidade, os planos de
aplicação dos recursos.

Art. 43 - Os recursos provenientes dos alunos, pessoas
físicas e entidades em parceria com determinado campus serão
aplicados exclusivamente em beneficio de seus alunos, sem
prejuízo da parcela que decorrer da distribuição dos recursos do
Estado.
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Art. 44 - Para produzir efeitos, as proposições e decisões
normativas da Comissão Central devem ser aprovadas pelo
Conselho Universitário.

Art. 45 - O aluno beneficiado com financiamento do fundo
ressarcirá a Uemg na forma de:

- reposição ao fundo dos valores acrescidos de juros reais
de 6% ao ano, no prazo máximo de cinco anos após a
integralização ou desistência de seu curso, admitido o prazo de
carência de um ano;

II - contraprestação de serviços em benefício de entidades
públicas e privadas que firmarem parcerias com a Universidade,
de instituições de pesquisa e estabelecimentos de ensino estaduais
ou da própria Universidade, conforme o que dispuser o Conselho
Universitário.

Parágrafo único - O agente financeiro acrescentará ao valor
das parcelas cobradas a despesa bancária de cobrança de títulos
acordada com a Universidade, no caso da reposição prevista no
inciso 1.

Art. 46— As bolsas serão concedidas para um período letivo.

Parágrafo único - A renovação da bolsa dependerá do
desempenho escolar do aluno, conforme parâmetros definidos pela
Comissão Gestora.

Capítulo Vil
DOS CARGOS E DO PESSOAL

Art. 47 - Ficam identificados e codificados os cargos de
provimento em comissão da estrutura básica da Uemg a que se
refere o art. 79 da Lei Delegada n g 91, de 29 de janeiro de 2003,
na forma do Anexo 1 desta lei.
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Art. 48—Os cargos de provimento em comissão da estrutura
intermediária, codificados e identificados, são os constantes do
Anexo II desta lei.

Parágrafo único - Exceto para os cargos de Reitor e Vice-
Reitor, a nomeação e a designação para o exercício dos cargos
de provimento em comissão a que se referem os Anexos l e II
desta lei, assim como a exoneração ou dispensa dos referidos
cargos, dar-se-ão por ato do Reitor da Uemg, deles constando
obrigatoriamente seus respectivos códigos.

Art. 49 - Ficam mantidos, na estrutura intermediária da
Reitoria, com a remuneração atual, os cargos de provimento em
comissão e de recrutamento amplo criados no art. 50 da Lei ri
10.596, de 8 de janeiro de 1992.

Art. 50 - Ficam extintos:

- três cargos de Diretor-Geral de campus, códigos UM-
DGO1 a UM-DG03;

II - quatro cargos de Diretor de faculdade, códigos UN-
DF06 a UN-DF09;

III - quatro cargos de Vice-Diretor de faculdade, códigos
UM-VD06 a UM-VD09;

IV - dez cargos de chefe de departamento, códigos UM-
HD23 a UM-HD32;

V - nove cargos de coordenador de curso, códigos UM-
0016 a UM-0C24;

VI - quatro cargos de Diretor de biblioteca, códigos UM-
DB07 a UM-DB10;

VII - um cargo de Diretor de colégio, código UM-DU01;
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VIII - dois cargos de chefe de secretaria, códigos UM-SH06
e UM-SHO7;

IX - cinco cargos de chefe de serviço, códigos UM-HU16 a
UM-HU2O.

Parágrafo único - Os cargos referidos nos incisos 1 a IX
estão especificados no Anexo III do Decreto n g 43.579, de 11 de
setembro de 2003.

Art. 51 - O Regime Jurídico dos integrantes do quadro de
pessoal da Universidade do Estado de Minas Gerais é o previsto
no art. 1  da Lei n9 10.254, de 20 de julho de 1990.

Art. 52 - O quadro de provimento efetivo da Uemg será
instituído por lei específica.

Art. 53 - Para atender às despesas decorrentes da
aplicação desta lei, fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito
suplementar de R$ ( ... ), observado o disposto no art. 43 da Lei n9
4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 54— Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 55 - Revogam-se as disposições em contrário, em
especial a Lei n° 11.539, de 22 de julho de 1994.
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Anexo 1
Cargos de provimento em comissão da estrutura básica
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Anexo II
Cargos de provimento em comissão da estrutura

intermediária

Amplo Limitado

Assessor	 IM-AS01 a IJM-AS06 UM-A507 a UM-ASIO	6	4	2

Assessor do Reaor	 IM-ARO1 a UM-AROS	 5	5	-

Assessor deComrstCaçãoSocial	JM-AC-0l	 1	1	-

Auditor Seccional	 IM-AC0I	 1	i	—:-

hele de Departamento	 IM-CDO1 a UM-CDO4 UM-CD5 a UM-CD07	7	3	4

hefe de Divisão	 IM-Clol a UM-CI 07 UM-Cl08 a UM-CI 17	18	8	ID

hete de Nucleo	 IM-CNOI	 1	-

›ele de Serviço	 IM-CHOI	 1

oordenador	 IM-COOl a UN-COlO	 lo	ID	-

liretor de Centro	 lM-DCOI a UM-DCO2	 2	2	-

lotonsta de Reitor	 IM-MOOl a UM-M002	 2	2

Procurador-Chefe	 tM-PC-01	 1	1	-

ecretária de Pró-Reitor	 tM-SPO1 a UM-SP03	 3	3	-

ecretária de Reitor	 IM-SROI	 1	T
Secretaria de Vice-Reitor	 IM-SVOI	 1	i

Secretária dos Conselhos Superiores	tMSSO1	 1	1	-

Secretária de Diretor	 JM-SD-0I	 1	1	-

Diretor de Aconiparrirainento e	JM-DA-01	 1	1	-

Supervisão dos Campi Associados

Unidades Universitarias

vetor de Unidade Universrtaria	JN DVO1 a UM -0V09	 5	 5

'ice-Diretor de Unidade Universitária	JM-VDOI a UM-HD09	 5	-	5

›ele de Departamento Académico - IM-HOOl a UM-HD32	 22	-	22

oordenador de Curso	 PM-CCOI a UM-CC24	 15

oorderrador de Centro	 PM-CEOI a tJM-CE06	 6

iretor de Biblioteca	 IM-OB01 a (JM-DB10	 6	6	-

hele de Secretaria Académica	PM-SHOI a UM-SH07	 5	-	5

bela de Serviço de UnidadeUM-HUO1 a UM-HU20	 15	-	15

Ineersitária

ecretária de Diretor de UnidadeUM-SDOI a UM-S004	 4	4	-

niversitárla
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Considerações Finais

Na expectativa de ter cumprido satisfatoriamente o objetivo
a que nos propusemos com a constituição desta Comissão
Especial, cabe a nós e aos nossos colaboradores, a partir de agora,
construir meios para que este trabalho produza os frutos desejados.

Agradecemos a valorosa contribuição de todos os que se
dispuseram a trabalhar conosco em favor da causa da Uemg.

Cópias deste Relatório deverão ser encaminhadas ao
Governador do Estado, ao Secretário de Ciência e Tecnologia, ao
Reitor da Uemg, aos Presidentes das fundações agregadas e ao
Diretor-Geral do Campus de Belo Horizonte.

Sala das Comissões, 14 de novembro de 2003.

Domingos Sávio, Presidente;

Ricardo Duarte, Relator;

Paulo Piau,

Ivair Nogueira,

Leonídio Bouças.
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Documentos recebidos pela Comissão

1 - Documentação encaminhada pelo Reitor da Uemg ao
Presidente da Assembléia Legislativa, posteriormente remetida à
Comissão Especial

Assuntos principais: situação financeira e orçamentária da Uemg,
fontes e formas de financiamento, natureza jurídica das entidades,
completa análise institucional.

2— Documentação encaminhada pela Fundação Educacional
de Divinópolis (Funedi)

Constam dessa documentação, entre outros, histórico, natureza
jurídica, missão e objetivos, estrutura administrativa e
organizacional, dados sobre os cursos de graduação e pós-
graduação, taxa de inadimplência, corpo docente, corpo técnico e
administrativo, planos de carreira, atividades de pesquisa e
orçamentos de receita e despesa (2000 a 2002).

3 - Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da
Fundação Educacional de Divinópolis (Funedi).

4 - Documentação relativa às unidades acadêmicas
mantidas pela Fundação Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras
de Carangola (Fafile, Facex e lsec)

Constam dessa documentação, entre outros, estatutos,
diagnósticos atuais e programas de capacitação docente e planos
de carreira.

5 - Documentação encaminhada pela Fundação Cultural
Campanha da Princesa

Constam dessa documentação, entre outros, dados sobre a
natureza jurídica, nível de autonomia, missão e objetivos, estrutura
administrativa e acadêmica, tabelas salariais.
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6— Documentação encaminhada pela Fundação Educacional
de ltuiutaba (Feit)

Constam dessa documentação, entre outros, histórico, natureza
jurídica, missão e objetivos, estrutura organizacional, regimentos
e estatutos, dados sobre os cursos de graduação e pós-graduação,
corpo docente, corpo técnico-administrativo, plano de cargos e
salários, pesquisas desenvolvidas, orçamento de receita e despesa
(2000 a 2003), plano de desenvolvimento institucional.

7 - Documentação encaminhada pelas unidades
acadêmicas do Instituto Superior de Ensino e Pesquisa de ltuiutaba
(Isepi) e Instituto Superior de Educação de ltuiutaba (Isedi).

8 - Documentação encaminhada pela Fundação
Educacional do Vale do Jequitinhonha (Fevale)

Constam dessa documentação, entre outros, histórico, natureza
jurídica, missão e objetivos, estrutura administrativa e
organizacional, dados sobre os cursos de graduação e pós-
graduação, tabelas salariais, estatuto.

9—Documentação encaminhada pela Fundação de Ensino
Superior de Passos

Constam dessa documentação, entre outros documentos, histórico,
natureza jurídica, missão e objetivos, estrutura organizacional,
regimentos e estatutos, dados sobre os cursos de graduação e
pós-graduação, corpo docente, corpo técnico-administrativo, plano
de cargos e salários, pesquisas desenvolvidas, orçamento de
receita e despesa (2000 a 2003), plano de desenvolvimento
institucional.

10—Relatório de atividades (2002) da Fundação de Ensino
Superior de Passos (Fesp)
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11 - Documentação encaminhada pela Fundação de
Ensino e Pesquisa do Sul de Minas (Fepesmig)

Constam dessa documentação, entre outros, histórico, natureza
jurídica, missão e objetivos, estrutura organizacional, regimentos
e estatutos, dados sobre os cursos de graduação e pós-graduação,
corpo docente, corpo técnico-administrativo, plano de cargos e
salários, pesquisas desenvolvidas, orçamento de receita e despesa
(2000 a 2003), políticas internas, bolsas e Fies, fluxos de
inadimplência.

12— Documentação encaminhada pelo Centro Universitário
de Patos de Minas (Unipam), da Fundação Educacional de Patos
de Minas

Constam dessa documentação, entre outros, histórico, natureza
jurídica, missão e objetivos, estrutura organizacional, regimento
geral, dados sobre os cursos de graduação e pós-graduação, corpo
docente, corpo técnico-administrativo, plano de cargos e salários,
pesquisas desenvolvidas, orçamento de receita e despesa (2000
a 2003), políticas internas.

13 - Manual do Candidato - Processo Seletivo Conjunto -
Uemg/2004

14 - Pesquisa - Período 2000 a 2003 - Campus BH e
Fapemig

15 - Ofício do Sr. Marco Aurélio Gomes Lobo

16 - Resposta da Fundação Educacional do Vale do
Jequitinhonha ao Ofício n 9 2.511/2003/SGM, que encaminhou o
Requerimento n° 1.271/2003, da Comissão Especial da Uemg,
comprovando o atendimento, por parte da entidade, dos requisitos
constantes do § 20 do art. 52 da Lei n° 10.323, de 1990, e do parágrafo
único do art. 22 da Lei n 9 11.539, de 1994.
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17— Resposta da Fundação Educacional de Patos de Minas
(Fepam) ao Ofício n° 2.511/2003/SGM, que encaminhou o
Requerimento n° 1.271/2003. da Comissão Especial da Uemg,
comprovando o atendimento, por parte da entidade, dos requisitos
constantes do § 2 9 do art. 50 a Lei no 10.323. de 1990, e do
parágrafo único do art. 22 da Lei n° 11.539, de 1994.

- Publique-se para os fins do parágrafo único do art. 114
do Regimento Interno.
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Comissão Especial da Uemg

Composição:

Efetivos

Domingos Sávio (PSDB) - Presidente
Ivair Nogueira (PMDB) - Vice-Presidente
Ricardo Duarte (PT) - Relator
Leonídio Bouças (PTB)
Paulo Piau (PP)

Suplentes

Adalciever Lopes (PMDB)
Ana Maria Resende (PSDB)
Dalmo Ribeiro Silva (PSDB)
José Milton (PSDB)
Maria Tereza Lara (PT)
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