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1. Constituição e objetivos

A requerimento do Deputado Edson Rezende, nos termos do art. 111, II, do

Regimento Interno, foi instalada a Comissão Especial para, no prazo de 60 dias,

proceder a estudos e proposições acerca da Universidade do Estado de Minas Gerais -

UEMG.

A criação da comissão, doravante denominada Comissão Especial da UEMG,

foi aprovada em 16/2/2000, tendo sido publicada sua constituição no dia 26 do mesmo

mês.

O deputado requerente fundamentou o pedido de instalação da comissão

especial ressaltando a importância da apreciação por parte do Poder Legislativo dos

inúmeros problemas enfrentados pela Universidade do Estado de Minas Gerais após

onze anos de sua criação, mediante a realização de um diagnóstico detalhado da situação

da instituição.

A motivação para o requerimento de constituição desta Comissão Especial

consubstancia o interesse de se atender à reivindicação dos participantes do Seminário

"Construindo a Política de Educação de Minas Gerais", realizado em 1999, de se

discutirem questões relativas à UEMG, as quais, àquela época, não puderam integrar os

estudos do seminário, devido à limitação de tempo.

2. Composição e Plano de Trabalho

Foram designados como membros efetivos da Comissão Especial da UEMG

os seguintes Deputados: Maria Tereza Lara, José Henrique, Edson Rezende, Amílcar

Martins e João Batista de Oliveira.

Em reunião especial realizada no dia 14/3/2000, foi eleita como Presidente da

Comissão a Deputada Maria Tereza Lara. como Vice-Presidente, o Deputado José

Henrique, e designado Relator o Deputado Edson Rezende.

Os membros da Comissão salientaram, nessa primeira reunião, a importância

de se unirem esforços para que Minas Gerais tenha uma universidade pública, gratuita e

de boa qualidade. Para isso. propuserani urna discussão aprofundada com vistas a



construir uma política de ensino superior no Estado e, especialmente, buscar soluções

para os problemas da UEMG, a partir da análise dos dados levantados.

O período de funcionamento da Comissão, que se iniciou em 28i'2/2000, foi

prorrogado por 30 dias, tendo o término previsto para 29/5/2000.

Para atingir os objetivos propostos, foram realizadas sete reuniões ordinárias

para ouvir convidados, realizar debates e apreciar requerimentos solicitando o

comparecimento e a prestação de informações por escrito de autoridades e outras

pessoas ligadas diretamente à UEMG ou envolvidas com a educação no Estado. Foi

convocada uma reunião extraordinária, no dia 16/52000, para votar requerimentos.

Foram canceladas as duas últimas reuniões ordinárias em razão do não-comparecimento

dos Secretários da Fazenda. Ciência e Tecnologia. Planejamento e Educação, cujo

convite foi aprovado em requerimento.

Foram também realizadas visitas da Comissão à UEMG, Campus de Belo

Horizonte e Reitoria, e à Universidade Estadual Paulista - UNESP.

3. Breve histórico do processo de formação da UEMG

A fim de introduzir o conteúdo dos depoimentos e dos documentos

apresentados nas reuniões da Comissão, visando, assim, a uma melhor compreensão da

matéria e. portanto, da análise das discussões e dos dados coletados, será apresentado a

seguir um breve panorama do processo de formação da UEMG e do contexto que o

antecedeu, bem como de seu perfil na atualidade.

A universidade brasileira tem caráter tardio. Iniciativas concretas de

instalação de universidades só ocorreram, no Brasil, na segunda década do século XX.

Antes, prevaleceram as escolas profissionais isoladas. Essas escolas autárquicas seriam

posteriormente aglutinadas em universidades. Esta seria a característica básica da

estrutura universitária brasileira dos primeiros tempos: verdadeiras federações de

faculdades, ajuntamentos de escolas isoladas sem qualquer integração orgânica. O

resultado desse formato institucional universitário comprometeu o desenvolvimento do

ensino superior brasileiro, problema que se reflete de forma ainda preocupante na baixa
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capacidade de atuação coordenada, no caráter não profissional da docência, na estreita

variedade de carreiras sem correlação com as demandas do desenvolvimento da

sociedade, especialmente aquele das regiões mais distantes do País.

A partir da década de 60, registrou-se acentuada expansão do ensino superior

no Brasil, viabilizada através de estabelecimentos isolados, resultando em acelerado

crescimento da iniciativa privada em relação à estatal no domínio da educação superior.

O setor privado definiu-se com maior nitidez, organizando-se em dois ramos

distintos: o confessional e o empresarial. No limite dessas classificações, surgem as

fundações oficiais, mantenedoras de estabelecimentos de ensino superior instituídos pelo

Estado, porém mantidas na órbita das entidades de direito privado. São exatamente

instituições desse tipo que, aproximadamente, duas décadas depois, viriam formar a

Universidade do Estado de Minas Gerais, por decisão da Constituinte Mineira de 1988-

89.

A Constituição Federal, promulgada em outubro de 1988, inaugurou urna

nova fase para a história da educação superior brasileira, ao garantir para as

universidades a autonomia e a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.

O tema educação recebeu tratamento diferenciado em cada uma das

Constituições Estaduais, que, em geral, demonstraram empenho para a criação e/ou

incorporação de novas unidades de ensino superior, visando atender ao princípio posto

na CF de descentralização das atividades universitárias.

No caso de Minas Gerais, antes da CE de 1989, a oferta direta de ensino

superior pelo Estado era praticamente inexistente. Até a metade dos anos 90, a rede

privada possuía 80% do número de instituições, recebendo mais de 60% das matrículas

de graduação no Estado.

Nesse período, no Brasil como um todo, o quadro não é diferente: a rede

privada e os estabelecimentos isolados constituem a regra, ocupando 3/4 do espaço. Mais

da metade do ensino superior no Brasil e em Minas é ministrada nas salas de aula dos

estabelecimentos isolados particulares. Essas escolas, re gra geral, oferecem apenas

atividades de ensino, atuando preponderantemente na área de formação de professores,

via licenciaturas.



A nova LDB de 1996 reafirmou o regime de colaboração na organização dos

sistemas de ensino da União, Estados e Municípios, delegando aos Estados algumas

atribuições conferidas à União, desde que mantivessem instituições de ensino superior.

Percebe-se também, na pormenorizada definição de universidade adotada pela LDB, a

permanência da idéia do regional, reafirmando-se, assim, um princípio que permeia os

textos da CF de 1988 e da CE de 1989, estando presente também em outras legislações.

A criação de universidades em vários Estados pode ilustrar claramente o

crescimento da presença do Estado no campo educacional, com crescente expansão do

ensino superior. Em São Paulo e no Paraná, as universidades estaduais já constituem a

maioria do setor.

Informada pelo paradigma da regionalização. a Universidade do Estado de

Minas Gerais foi criada com a preocupação de construir, nas diferentes regiões do

Estado, uma consciência equilibrada de desenvolvimento. Dessa forma, ela nasce

nzulticampi e pela incorporação de fundações públicas que oferecem basicamente o

ensino de graduação. O suposto é que para desempenharem sua função social nas

diferentes regiões há que se recuperar suas próprias qualidades.

Partindo das diretrizes emanadas pela Constituição da República de 1988,

surgiram. nesse período, as primeiras tentativas de consolidação de uma universidade

estadual.

As fundações educacionais precisavam ter seu papel redefinido dentro da

estrutura educacional do Estado, pois naquela conjuntura a sua situação jurídica era

complicada e muitas delas funcionavam de forma precária. Sentiu-se a necessidade de se

reorganizar o sistema estadual de educação superior, com a integração das lES

espalhadas pelo Estado, chegando-se a um esboço mais enxuto, que facilitaria a

administração das instituições, mantendo-se a integridade geo-fisica do Estado, ao

mesmo tempo que se daria a devida atenção às regiões, com a observância dos princípios

da cooperação, regionalização e interiorização do ensino superior emanados da

Constituição de 1988.

Dessa forma, a criação da UEMG foi norteada pela premissa do máximo

aproveitamento da rede de ensino superior já instalada, no sentido também de procurar

evitar a sobreposição de recursos e desequilíbrios na relação ofertaprocura.



constituindo-se as fundações o caminho mais eficaz no sentido do aproveitamento da

rede de ensino já existente.

Ainda em 1987, no Governo Newton Cardoso, foi instituída, por meio do

Decreto n° 27.298. de 1 de setembro de 1987, uma comissão para proceder a estudos

para a criação da Universidade do Estado de Minas Gerais, esta diretamente

subordinada ao Governador. Tal comissão não chegou a avançar nesse objetivo, visto

que, com a promulgação da nova Constituição Federal e a formação da Assembléia

Constituinte de Minas Gerais, novos rumos seriam traçados na consecução da meta de

implementação da Universidade.

As Audiência Públicas, inseridas na fase de elaboração do anteprojeto da

Constituição, levantaram a existência de algumas propostas que se relacionavam direta

ou indiretamente com a criação da UEMG, encerrando em seu teor as idéias de

integração do sistema educacional de ensino e da expansão da oferta de ensino superior

em cidades do interior do Estado.

Na IV Assembléia Constituinte, a Emenda AP 0137-6, de autoria do

Deputado José Militão, foi a primeira tentativa destinada à instalação de uma

universidade estadual em Minas Gerais. Estabelecia que "o Estado instalará, no prazo de

720 dias, a contar da data de promulgação desta Constituição, Universidade Estadual em

região densamente povoada e desassistida de universidade pública" (Minas Gerais, DL,

4/4/89).

Pode-se dizer resumidamente que a autoria do projeto, em suas características

básicas, pode ser atribuída principalmente aos Deputados José Militão, Márcio Mala e

Bonifácio Mourão, O último, na qualidade de Relator da Comissão Constitucional, foi

uma pessoa-chave no sentido da consolidação do processo de criação da universidade.

Inicialmente resistente à idéia da universidade, alterou seu posicionamento, passando a

propor e a viabilizar a aprovação dos dispositivos que levariam à criação da UEMG e da

TJNIMONTES.

Com a aprovação de emendas e subemendas ao anteprojeto da Constituição

do Estado nasceu a Universidade do Estado de Minas Gerais. A criação da UEMG e

suas condições de instalação estão dispostas nos arts. 81 e 82 do ADCT. O art. 81. § 10,

não menciona diretamente as fundações educacionais, mas remete a elas ao estabelecer.
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genencamente, a instalação e a absorção, como unidades da UEMG, das entidades de

ensino superior criadas ou autorizadas por lei ainda não instaladas. Os três parágrafos do

art. 82 tratam, ao mesmo tempo, das fundações e da criação de universidades (UEMG E

UNIMONTES). O seu parágrafo 1° destinou-se explicitamente às fundações

educacionais de ensino superior instituídas pelo Estado ou com sua participação,

outorgando-lhes prazo de 180 dias para que optassem pela absorção como unidades da

UEMG ou pela extinção dos vínculos com o Poder Público. No parágrafo 2°

estabeleceu-se prazo de 360 dias para que o Estado transformasse em fundações públicas

as fundações que não exercitassem o seu direito de optar por uma das alternativas

previstas no parágrafo anterior. O 3° e último parágrafo do art. 82 transformou uma

fundação (Fundação Norte-Mineira de Ensino Superior) em universidade estadual -

Universidade Estadual de Montes Claros.

A criação das duas universidades estaduais ocorreu, portanto, a partir da

reorganização da situação das fundações educacionais já existentes. O conjunto de

dispositivos pretendia, em última análise, eliminar do cenário educacional mineiro a

figura das fundações de direito privado mantenedoras de lES, valendo-se para tal de

quatro caminhos:

1° transformar uma fundação em universidade, sob a forma de autarquia;

2° absorver, como unidades da UEMG, os cursos mantidos pelas fundações

que se manifestassem favoravelmente a essa proposta, o que resultaria na extinção

dessas entidades;

3° transformar em fundações públicas as fundações que não optassem, no

prazo previsto, por nenhuma das alternativas outorgadas; e

40 instalar, como unidades da UEMG, todas as lES já criadas ou autorizadas

por lei ainda não instaladas, evitando-se, assim, que o problema persistisse futuramente.

O processo de estruturação da UEMG revela-se lento e complicado. As

fundações precisam ser saneadas financeiramente - o que só ocorre após a resolução de

todas as dívidas, inclusive as que dependem de decisão judicial - para que em seguida

possam ser extintas, transferindo-se, assim, o patrimônio de que dispõem para a reitoria

da UEMG. bem corno todos os seus funcionários, professores e alunos.
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Aqui aparece um nó dificil de ser desatado: como manter essa instituição? O

governo alega não dispor de recursos orçamentários para arcar com todas as despesas da

UEMG.

Expirado o prazo constitucional de dois anos para que o Estado instalasse a

Universidade - conforme disposição do art. 81, § 1 e 2°, do ADCT - as fundações

educacionais localizadas no interior do Estado ainda permanecem como mantenedoras

das lES, sendo financiadas pela cobrança das mensalidades e anuidades dos alunos.

No interior, os campi de Ituiutaba e Passos estavam em processo mais

adiantado de absorção em relação aos demais - Campanha. Carangola, Diamantina,

Divinópolis, Lavras, Patos de Minas e \/arginha -, considerados campi agregados. O

Decreto n° 36.897, de 24/5/95, dispôs sobre a absorção daquelas duas unidades, mas foi

revogado pelo Decreto n°40.624 de 5/10/99. retroagindo seus efeitos a 25/5/95, ou seja,

voltou-se atrás na determinação de absorver aquelas fundações. Segundo o Dr. José

Gama Dias, Pró-Reitor de Administração e Finanças, as entidades ainda não estavam de

fato saneadas, e, portanto, preparadas para a absorção.

Na capital, o campus de Belo Horizonte incorporou os cursos de quatro

escolas que já pertenciam ao Estado: Escola Guignard, Escola de Design, Escola de

Música e a Faculdade de Educação (Lei n° 11.539/94). As mantenedoras das três

primeiras lES foram extintas, em 1995. pelo Decreto n°36.639, de 10/1 195, transferindo-

se também para os quadros da UEMG o pessoal docente e administrativo daquelas

entidades incorporadas.

Para tentar viabilizar a instalação da Universidade, estruturou-se a reitoria,

em dezembro de 1990 (Lei n° 10.323, de 20/12/90). A mesma lei encarregou a Fundação

João Pinheiro de realizar os estudos necessários à instalação e financiamento da UEMG,

cujo projeto foi denominado de "Plano Jurídico-Institucional e Definição de Estratégias

de Implantação da Universidade do Estado de Minas Gerais".

Somente em 1995, por meio da Lei n° 11.539, de 22/7/94, foi organizada a

Universidade. A lei definiu as finalidades, constituição do patrimônio, receita. etapas de

absorção, da incorporação e extinção das entidades optantes, além de tratar de diversos

outros assuntos. Têm maior destaque os arts. 20 a 29 do Capítulo V. que estabelecem

cronogramas e prioridades para a absorção das Fundações. 0 § 2° do art. 21 autoriza a



extinção das fundações de Carangola, Diamantina, Passos, Lavras, Varginha,

Divinópolis, Patos de Minas, ltuiutaba e Campanha, consideradas agregadas à

Universidade. O art. 22 previu que as entidades seriam absorvidas uma por

quadrimestre, determinação esta que não foi cumprida, pois nenhuma unidade do interior

foi absorvida.

O art. 23 da Lei n° 11.539/94 considerou como agregadas as unidades as

entidades optantes e assegurou subvenção mensal do Governo do Estado a cada uma

delas. Há que se afirmar, porém, que a subvenção mensal prometida na lei não tem sido

repassada pelo Estado. O termo agregado define a situação intermediária das unidades

optantes que ainda não foram absorvidas, mas já se encontram sob a jurisdição da

reitoria.

A Universidade do Estado de Minas Gerais, criada pelo art. 81 do ADCT da

Constituição Estadual, é uma autarquia de regime especial e pessoa jurídica de direito

público, com sede e foro em Belo Horizonte; possui patrimônio e receita próprios e goza

de autonomia didático-financeira.

O Reitor atual da UEMG, Dr. Gerson de Britto Mello Boson, iniciou seu

mandato em 27/1/99.

A Universidade do Estado de Minas Gerais consagrou como princípios:

• a inserção nas políticas públicas;

• a promoção social;

• compromisso com a qualidade;

• a avaliação permanente.

A UEMG considera como missão: cultivar o saber universal, relacionando-o

com as vocações regionais do Estado; tomar-se o fórum dinamizador da cultura, ciências

e tecnologia, de modo a favorecer o intercâmbio e a integração dos setores da sociedade

e das regiões do Estado; disseminar fatores de elevação da qualidade de vida,

beneficiando a maioria da população; e contribuir para a redução das desigualdades

regionais.

Apesar de ficar demonstrado que são verdadeiras as intenções descritas

acima, a UEMG não tem podido cumprir de forma plena o objetivo que orientou a sua

criação pelo constituinte de 1989: contribuir para a universalização do ensino superior
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gratuito de qualidade e para a integração das regiões do Estado. A história da instituição

e sua realidade atual demonstram que não têm sido propícias as condições para a

integração das unidades do interior e sua manutenção, menos ainda para a sua expansão.

A Universidade dispõe de poucos recursos para gerenciar a sua estrutura; os

cursos oferecidos nos campi regionais são mantidos principalmente pelas mensalidades e

anuidades pagas pelos alunos. A contribuição da Universidade para a viabilização do

funcionamento desses campi tem-se concentrado na iniciativa de captação de verbas

para a realização de atividades e programas principalmente por meio de convênios

firmados com entidades públicas federais e privadas.

A verba repassada pelo Estado, segundo informam os assessores jurídicos da

instituição, é suficiente apenas para cobrir os gastos com pessoal da reitoria e do

Campus de Belo Horizonte, onde se situam as unidades incorporadas pela UEMG.

No entanto, apesar da situação pouco promissora, a UEMG tem procurado

empenhar-se na formalização de parcerias com outros órgãos e entidades da

Administração e empresas privadas e tem promovido atividades diversas, como cursos

emergenciais e de formação de professores, desenvolvimento de programas junto às

comunidades dos municípios onde se situam os campi regionais e de alguns projetos de

pesquisa e extensão.

No campo administrativo, a Universidade tem desenvolvido ações visando à

padronização de procedimentos, do controle fmanceiro, contábil e patrimonial,

adotando-se também uma política de desenvolvimento de recursos humanos.

Nesse sentido, a intervenção da UEMG nas unidades do interior tem sido

benéfica, pois a fiscalização a que se têm submetido as faculdades, apesar de ainda

incipiente, tem desempenhado um importante papel na recuperação da qualidade dos

cursos oferecidos, principalmente com o fim dos "cursos de fim de semana' e a

orientação técnica e pedagógica ao pessoal dos seus quadros.

A Universidade possui 10 campi regionais - Belo Horizonte, Campanha,

Carangola, Diamantina, Divinópolis, Ituiutaba, Lavras, Passos. Patos de Minas e

Varginha - e gerencia 4 núcleos de estudo -Núcleo de Educação à Distância, Núcleo de

Estudos Afro-brasileiros, Núcleo de Cooperação Internacional e Núcleo de Estudos do

Trabalho.
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Outros dados relativos à Universidade integram os anexos deste relatório.

4. Síntese dos depoimentos

Na P reunião ordinária, realizada no dia 16/3/2000, foi aprovado

requerimento do Deputado Edson Rezende, solicitando o comparecimento do Prof.

Gerson de Brito Meio Boson. Reitor da Universidade do Estado de Minas Gerais -

UEMG, e dos Pró-Reitores de Administração e Finanças e de Planejamento, Dr. José

Gama Dias e Prof. Ana Adelina de Moura e Silva Lins, para prestarem esclarecimentos à

Comissão e apresentarem documentação referente aos seguintes assuntos: recursos

orçamentários destinados à Universidade do Estado e unidades agregadas nos últimos

cinco anos; recursos destinados à UEMG e unidades agregadas relativos aos diversos

projetos de financiamento em curso e/ou existentes nos últimos cinco anos;

detalhamento de despesas da UEMG nos últimos cinco anos; quadro funcional da

Universidade especificando salários, titulação e demais informações referentes ao

quadro de pessoal; detalhamento do corpo discente da UEMG e unidades agregadas,

incluindo cursos ministrados e valor de mensalidades cobradas nas unidades agregadas.

Os documentos solicitados (anexos a este relatório) foram apresentados na 2

reunião ordinária, realizada no dia 23/3/2000, que teve por finalidade principal ouvir

os convidados supramencionados, bem como o Prof. Januzzi de Souza Reis, Chefe de

Gabinete do Reitor e membro do Conselho Estadual de Educação. Nessa reunião, foram

aprovados os seguintes requerimentos: do Deputado José Henrique, convidando o ex-

Reitor da UEMG. Prof. Aluísio Pimenta, para prestar esclarecimentos à Comissão; do

Deputado Amílcar Martins, convidando o Prof. José Osvaldo Lasmar, ex-Pró-Reitor de

Planejamento da UEMG, o Prof. Antônio Faria, ex-Vice-Reitor, professor no Campus de

Passos e membro do Conselho Estadual de Educação; do Deputado Edson Rezende,

convidando os presidentes das fundações educacionais agregadas à UEMG e os prefeitos

das cidades onde se localizam os campi.

Em seu depoimento. o Prof. Gerson de Brito Meio Boson ressaltou que o

Estado de Minas Gerais, entre todos os Estados que criaram universidades estaduais, é o

único que. decorridos 11 anos, ainda não institucionalizou a universidade por ele criada.
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Os principais problemas da UEMG, segundo ele, não são problemas de mérito, que são

contínuos e presentes em todas as instituições; seus problemas principais não são os de

relação com a sociedade, suas programações , conteúdos, cursos, extensões, mas sim o

problema da institucionalização. Onze anos depois de criada, a Universidade não foi

ainda implantada. Os prazos para absorção não foram cumpridos e nenhuma unidade foi

absorvida. Os cursos são mantidos pelas fundações pela cobrança de taxas e

mensalidades de seus alunos.

O Reitor afirma que o grande problema da Universidade é a falta de recursos.

Com um orçamento de 16 milhões para 2000, mal se pagam os professores do Campus

de Belo Horizonte, que é o único que pertence à UEMG. Nesse campus, as escolas são

instaladas de maneira precaríssima, com o curso de Pedagogia funcionando no porão do

Instituto de Educação.

O Reitor esclareceu ainda que um projeto de formação de professores,

elaborado pela Pró-Reitoria competente, não pôde ser ainda colocado em operação por

falta de espaço.

O Dr. José Gama Dias expôs oralmente uma proposta de mudança do modelo

da UEMG apresentada por ele em 1997 (texto anexado a este relatório), com vistas a

conjugar a vontade da implantação da UEMG com a limitação financeira vivida pelo

governo estadual. Segundo ele, a proposta é conveniente e atualizada para contribuir

para a solução dos problemas da Universidade. Os pontos principais da proposta são:

• Alteração do parágrafo único do art. 199 e dos arts. 81 e 82 do ADCT,

para criar a figura da unidade associada e transformar a autarquia UEMG

numa Organização Social Autônoma, não mais absorvendo as fundações

optantes na forma da Lei 11.539/94, que permaneceriam como entidades

de direito privado;

• A Reitoria celebraria com as unidades associadas convênio de cooperação

visando a promover, entre outros objetivos, a melhoria do ensino por meio

da capacitação de docentes, de pessoal técnico-administrativo. etc. e

realização de estudos e pesquisas que atendam às necessidades do

desenvolvimento regional e à política estadual de ciência e tecnologia:
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o Seria criado o Fundo de Apoio ao Aluno, com dotação orçamentária

própria;

o O financiamento da Universidade seria assegurado por meio de repasse de

percentual da receita tributária arrecadada pelo Estado transferido

mensalmente na forma de duodécimos. Tais recursos seriam aplicados em

investimentos, na qualificação do corpo docente e técnico-administrativo,

na melhoria das bibliotecas, no reaparelhamento de laboratórios, na

informatização e na concessão de bolsas a alunos carentes;

• A Reitoria promoveria, nas unidades associadas, uma reforma acadêmica,

a partir de características, demandas e aspirações regionais;

• Cada unidade associada continuaria cobrando mensalidade do aluno, em

valores a serem propostos mediante apresentação de planilhas de custo e

descrição de particularidades regionais, e aprovados pelo Conselho

Universitário.

A Prof. Ana Adelina, Pró-Reitora de Planejamento, reafirmou o caráter da

universidade como bem cultural e contributivo do desenvolvimento econômico, social,

acadêmico, com efeitos multiplicadores e influentes na evolução da estrutura da família

e nas regiões onde ela se insere. Ela informou também que em Minas 73% dos

municípios estão cobertos pela ação indireta das unidades que apenas teoricamente

integram a UEMG, mas que realmente se somam a ela com o propósito de se inserirem

definitivamente nas regiões, contribuindo com ações de ensino, pesquisa e extensão.

A Pró-Reitora falou das diversas ações desenvolvidas no interior, não só no

ensino, pesquisa e extensão como na área de políticas públicas, citando exemplos e

concluindo que é admirável o quanto a Universidade tem conseguido fazer com tão

pouco.

Esclareceu também a convidada que o governo atual, assim como o passado,

declarou expressamente que as fundações optantes não serão absorvidas, permanecendo,

assim, a situação de impasse que vive a UEMG. As unidades optantes não são nem

agregadas, nem associadas, nem incorporadas, mas mesmo assim aceitam as orientações

e as exigências da Reitoria.
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Segundo a Prof Ana Adelina, está havendo um represamento de verbas de

transferência, fazendo cair a cota mensal de custeio. Além disso, há o problema da

ausência de um quadro próprio de pessoal, importante para garantir a seqüência dos

programas. Ressaltando que é urgente definir uma estratégia para garantir o

funcionamento da Universidade enquanto o Estado não puder assumir definitivamente a

sua manutenção integral, a Pró-Reitora de Planejamento defende, em consonância com

as idéias do Dr. Gama Dias, a criação de um modelo provisório de universidade, com a

criação da mencionada figura da unidade associada. O subsídio do Estado concentrar-se-

ia na manutenção de programação centrada em biblioteca, laboratório. capacitação

docente e bolsa de estudo, o que seria menos oneroso para os cofres públicos do que a

absorção plena das unidades.

Ela advoga também a tese da universidade paga e estudante gratuito, ou seja,

a universidade em princípio seria paga por todos, mas, paralelamente, manteria um

programa de bolsas de estudo para alunos carentes, o qual variaria desde o auxílio de

uma só parcela até a bolsa integral, que incluiria moradia, alimentação, transporte, livros

e até mesmo lazer. Nenhum estudante bem dotado ficaria fora de uma universidade por

falta de uma bolsa dessa natureza.

O Sr. Januzzi de Souza Reis, Chefe de Gabinete do Reitor, questionado pela

Presidente da Comissão sobre a constitucional idade do art. 82 do ADCT, defendeu que a

LDB estabelece o que é vinculado ao Sistema Estadual de Ensino e o que é vinculado ao

Federal. Assim, as instituições, desde o momento em que foram criadas pelo Estado,

sempre estiveram subordinadas ao Conselho Estadual de Educação, apesar de o

Conselho Nacional ainda insistir nessas argüições de inconstitucionalidade do art. 82.

Diante disso, o Prof. Januzzi salienta a necessidade de apoio por parte do Poder

Legislativo à luta pela constitucionalidade do art. 82 e pela manutenção da competência

do Conselho Estadual de Educação para gerenciar o sistema estadual de ensino como um

todo.

Na fase de debates, o Prof. Boson fez uma longa exposição sobre o PI- n°

453/99 - retirado de tramitação - ' que intencionava criar um sistema transitório

associativo para solucionar o problema das unidades não absorvidas pela UEMG. Ele
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alega que o projeto foi mal interpretado por alguns, que estariam julgando tratar-se de

uma forma de privatização da Universidade.

Comentando a questão da gratuidade do ensino superior, o Prof. Boson

afirmou que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação garante a gratuidade na oferta pelo

Poder Público apenas para o ensino fundamental, propondo que a mesma seja extensiva

ao ensino médio. A gratuidade do ensino superior seria, assim, uma decisão política do

Governo.

Em resposta à pergunta do Deputado Edson Rezende acerca das experiências

que colheu em outros Estados, o Prof Boson registrou que as universidades dos Estados

do Piauí, Ceará e Bahia como a UEMG são inulticampi, mas cobram apenas algumas

taxas dos alunos, não cobrando mensalidades.

Em seguida, em resposta ao questionamento do Deputado Amílcar Martins

sobre o fato de que a UEMG tem submetido ao CEE as decisões do Conselho

Universitário, o Reitor explicou que a LDB faculta às universidades a criação de cursos

em sua sede, mas no caso da UEMG, os cursos a serem criados nas fundações

dependeriam de parecer do Conselho, pois estas a seu ver não são parte integrante da

Universidade. A respeito desse assunto, o Prof. Aluísio Pimenta, na reunião do dia

30/3/2000, trouxe à Comissão dois pareceres - do Conselheiro Padre Geraldo Magela

(CEE) e do jurista Raul Machado Horta - e um oficio da Associação Brasileira dos

Reitores de Universidades Estaduais e Municipais - ABRUEM -, asseverando a

autonomia da UEMG para criar cursos em seus campi, não necessitando para tal de

autorização prévia, uma vez que a Universidade foi devidamente credenciada.

O Prof. Boson e o Prof. Januzzi comentaram a situação das unidades de

Passos e Ituitaba, alegando que a sua não-absorção decorreu do fato de não estarem

financeiramente saneadas, estando ainda devedoras do INSS, e que a sua absorção seria

imprópria, pois não restaram satisfeitas as exigências da Lei n° 11.539/94.

O debate prosseguiu em torno da questão da gratuidade do ensino público,

tendo sido parecer unânime dos membros da Comissão que a educação superior precisa

de um financiamento por parte do Poder Público.

Em nova intervenção, a Prof. Ana Adelina reafirmou a importância de se

adotarem alternativas na solução dos problemas da UEMG. Segundo ela. o modelo
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constitucional estabelecido para a Universidade se mostra oneroso, o que comprovam os

depoimentos taxativos do Governo do Estado declarando a sua incapacidade financeira

para viabilizá-lo. Além disso, esse modelo poderia engessar o crescimento da

Universidade, uma vez que a cada necessidade de expansão o ônus se tornaria maior e o

Estado acabaria por não conseguir assumir os novos encargos.

Em sua opinião, a alternativa seria a adoção do modelo confederado, no qual

à Reitoria caberia o papel de supervisão e facilitação de acesso das unidades, fomento de

financiamento para programas, melhoria de bibliotecas e laboratórios, etc. O modelo

confederado viria necessariamente acompanhado de bolsas de estudos, a partir de um

programa que contemplaria o estudante dentro da sua faixa de carência.

O Prof. Boson, respondendo ao questionamento da Deputada Maria Tereza

Lara sobre a existência de algum projeto da Reitoria para a UEMG, com o envolvimento

de professores, funcionários e estudantes, esclareceu que haveria uma reunião com o

Governador e o Secretário da Educação, a fim de se adotar um posicionamento relativo à

Universidade do Estado.

A Y Reunião Ordinária, realizada em 30/3/2000, teve por finalidade ouvir

o Prof. Aluízio Pimenta, ex-Reitor da UEMG, e o Prof. Antônio Faria, ex-Vice-Reitor. O

Prof José Osvaldo Lasmar, ex-Pró-Reitor de Planejamento, não pôde participar da

reunião em virtude de compromisso agendado anteriormente. O Deputado Edson

Rezende acrescentou emenda ao requerimento que convidou os Pró-Reitores das

Faculdades a comparecem à audiência, no sentido que estes viessem munidos de

documentos da mesma natureza que os trazidos pelo Reitor.

O Prof. Aluízio Pimenta começou a sua exposição dizendo que a UEMG é a

primeira universidade que foi criada pela Constituição e não autorizada por ela e que se

trata de um projeto da mais alta importância para o desenvolvimento econômico, social e

político de Minas Gerais, como o é no Estado de São Paulo. Acrescentou que, tendo sido

criada na Constituição, a Universidade do Estado nasceu com a sua autonomia.

Após fazer um breve relato da implantação da Universidade do Estado, o

Prof. Aluízio Pimenta reafirmou que ela tem muito a contribuir para as pessoas das

classes menos favorecidas, que estão indo cursar as universidades privadas, pagando a

matrícula e a primeira prestação, mas que depois se tornam inadimplentes. Ele lamentou



também que na administração da universidade não há mais ninguém dos campi do

interior, defendendo a idéia de que não é possível que uma universidade estadual

multicampi possa funcionar satisfatoriamente com as decisões centradas na capital.

Falando das realizações da UEMG, o ex-reitor salientou que as unidades não

tinham 1% dos professores com mestrado ou doutorado; algumas das fundações não

tinham biblioteca nem laboratório; esse quadro mudou substancialmente, pois recursos

foram investidos na capacitação de docentes e no aparelhamento dos campi. Os alunos

do campus de Belo Horizonte contribuíam com RS 400,00 por ano (contribuição que

ainda se mantém); boa parte era destinada ao núcleo de apoio dos estudantes carentes. O

ex-Reitor lamentou a extinção desses núcleos na gestão atual da Universidade.

A legislação, de acorde com a experiência do Prof. Aluízio, não precisaria ser

modificada, pois o que falta para ele é vontade política em cumprir a lei. O ex-Reitor

enuegou à Comissão um volume da legislação, que. segundo ele, representou o meio de

se fazer com que a Universidade crescesse. Para ele, tentar mudar a legislação significa

protelar a implantação da UEMG.

Outro ponto levantado pelo ex-Reitor é a questão da autonomia da

Universidade. Esta foi credenciada e passou a ter autonomia e a obrigação de eleger o

seu Reitor.

A respeito da situação do campus de Belo Horizonte, o Prof. Aluízio Pimenta

lembrou o esforço feito pela Universidade em conseguir um financiamento de RS-35

milhões para a sua construção, dentro de um projeto chamado MEC-BNDES. Segundo

ele, o projeto de lei apresentado na Assembléia Legislativa não foi aprovado, tendo-se

perdido a grande oportunidade de se construir o campus de Belo Horizonte. Ressaltando

a precariedade das instalações do curso de pedagogia, ele reafirmou a urgência da

instalação do campus.

Comentando a questão do financiamento. O Prof. Antônio Faria afirmou que

toda ação da reitoria a fim de estabelecer um orçamento para a Universidade do Estado

esbarrava nas Secretarias de Fazenda e Planejamento. Num período de dez anos, em

nenhum momento a UEMG teve um orçamento sequer razoável. Segundo ele, para

manter a UEMG seria necessário um orçamento mínimo de 50 milhões, o que ele

considera que não é muito para um Estado corri a arrecadação como a de Minas Gerais.
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Com relação a esse aspecto, a reitoria atual defende que esse valor seria suficiente

apenas para cobrir as despesas de custeio; para se viabilizarem investimentos nas

unidades seria necessário um aporte de 90 a 100 milhões de reais/ano.

Dentre as sugestões trazidas pelo Prof. Aluízio e pelo Prof. Antônio Faria,

destacam-se:

- manutenção de uma comissão permanente, semelhante a esta Comissão

Especial, para apoiar a consolidação da UEMG;

- absorção dos funcionários com a manutenção do regime da CLT, tendo

em vista que, mantendo-se o regime celetista, não haverá impedimento ao

cumprimento da Lei Rita Camata;

- determinação do cumprimento da lei e do estatuto especialmente no que

se refere à autonomia da UEMG:

- emenda constitucional ou lei estabelecendo um orçamento mínimo para

permitir a absorção das fundações dentro de um novo cronograma;

- cumprimento do decreto que absorve Passos e Ituiutaba, uma vez que,

segundo o ex-Reitor, as exigidas medidas de saneamento foram tomadas,

tendo sido atestado por Promotor Público, em parecer, que as instituições

estavam prontas para a absorção. Nesse caso, segundo o Prof. Antônio

Faria, o fator determinante para a não-absorção é a falta de vontade

política;

- cobrança da destinação de recursos da loteria garantidos pela lei à UEMG;

- abertura de concurso público para preenchimento das vagas no campus de

Belo Horizonte, pois os professores designados têm garantido seu contrato

por apenas um ano. sem a certeza de uma continuidade;

- equalização da remuneração do corpo docente das Fundações,

eliminando-se as disparidades;

- inserção do Conselho Estadual de Educação no projeto da Universidade,

sendo necessário um plano diretor de expansão do ensino superior;

- eleição do Reitor e do Vice-Reitor como procedimento importante para

integrar a Universidade, consultando-se a comunidade interessada.
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Quanto à Fundação Renato Azeredo, o ex-Reitor lembrou a realização de três

importantes cursos de formação de professores e lamentou a sua queda, ilustrando com o

exemplo da FUNDEP, que rendeu este ano à UFMG em torno de 80 milhões com a

prestação de serviços. Os depoentes crêem que os serviços poderiam ser entregues à

Fundação com preferência sobre o setor privado. A UNESP apóia-se em uma Fundação

que presta serviços nacionais e internacionais. Além disso, o investimento estatal

naquela universidade é de aproximadamente R$450 milhões/ano.

O Sr. Antônio Faria comentou que cerca de 80 a 90% do que se arrecada com

mensalidades nas Fundações é gasto com despesa de pessoal: pouco sobra para

investimento e qualificação. Nesse sentido foi fundamental o papel da Universidade no

desenvolvimento das fundações. Ele esclareceu também que, com a formação da

UEMG. as Fundações tiveram pela primeira vez acesso aos recursos da FAPEMIG por

projetos de pesquisa e programas de qualificação.

A 4' Reunião Ordinária, realizada em 6/4/2000, contou com a presença das

seguintes autoridades das Fundações agregadas à UEMG: Professores Gilson Gilbertone

Burgareili. Presidente da Fundação Educacional do Vale do Jequitinhonha, de

Diamantina; Gilson Soares. Presidente da Fundação Educacional de Divinópolis; Ivan

Abraão. Presidente da Fundação Educacional de Ituiutaba; Rubens Jorge, Diretor

Administrativo, Henrique Napoleão de Andrade Figueiredo, Presidente da Fundação

Cultural Campanha de Princesa, de Campanha; Stéfano Gazzola, Presidente da

Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas: Sra. Duma de Abreu Torino, Diretora

Acadêmica da Fundação Educacional de Lavras, representando o Prof. Canísio Inácio,

Presidente.

Durante a reunião, o Deputado Edson Resende apresentou dois

requerimentos, que foram aprovados pela Comissão: solicitando a prorrogação por mais

30 dias do prazo de funcionamento da Comissão e outro, solicitando o envio de convite

aos Secretários de Ciência e Tecnologia, da Fazenda, do Planejamento, ao Presidente da

Fundação João Pinheiro, ao Presidente do Sindicato dos Professores de Minas Gerais -

SINPRO - e a um representante do Conselho Estadual de Educação.

Antes de iniciar os depoimentos. o Relator expôs aos convidados que a

motivação da reunião seria ouvir as experiências e idéias dos presidentes e

20



representantes das Fundações - que vivenciam a realidade de suas regiões no dia-a-dia -

com vistas a construir a Universidade do Estado.

A tônica da fala dos presidentes e representantes das fundações é a

expectativa de que a UEMG seja implantada e que possa oferecer ensinogratuito e de

qualidade, com vistas a promover o desenvolvimento tecnológico, econômico, político e

social das regiões. Nesse sentido, é voz unânime entre os presidentes que a esperança se

renova com a criação desta Comissão Especial.

Os pontos relevantes do depoimento dos presidentes e representantes das

fundações são os seguintes:

- A transformação que se operou nas unidades do interior nesses dez anos

com a ação da UEMG é profundamente significativa, ainda que distante do ideal. Isso

pode ser constatado quando se vê hoje o nível de qualificação dos docentes dessas

escolas. Por meio de um projeto acadêmico comum iniciado pela Reitoria, as unidades

tiveram oportunidade de crescer consideravelmente; acabaram-se os cursos de fim de

semana; a pesquisa e extensão se aprimoraram e houve investimentos em laboratórios,

equipamentos e bibliotecas.

- O Prof. Gilson Soares fez ponderações importantes acerca do processo de

absorção das unidades, que, segundo ele e também outros presentes, não pode ser feito

repentinamente, seja pela sabida escassez de recursos, seja porque envolve questões

complexas como a transposição do corpo docente para o Poder Público. Ele salientou,

assim, a importância de se criar um cronograma progressivo de absorção, não de

unidade por unidade, mas começando pelos alunos carentes de todas as unidades e,

progressivamente, absorvendo o restante.

- Os presidentes das Fundações de Ituiutaba e Passos lamentaram a não-

absorção de suas unidades, apesar de tudo ter sido providenciado para que a medida

fosse cumprida. Com isso, cresceu a insatisfação e a inadimplência dos alunos, que,

tendo de pagar as mensalidades, questionam a legalidade dessa cobrança numa

universidade pública. A inadimplência, aliás, é um problema que tem assolado

praticamente todas as unidades, chegando, em algumas delas, a 50%.

- No caso da Fundação do Vale do Jequitinhonha e Diamantina, o número de

alunos carentes é muito grande. O Presidente Gilson Gilbertone ressaltou a importância
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de uma política financeira para ajuda a esse tipo de aluno, com a oferta de bolsas, ainda

que parciais.

- A maioria dos presidentes afirmou que os recursos repassados pela UEMG

representaram até hoje muito pouco em relação aos custos das unidades. Toda a verba

repassada no período de existência da UEMG cobi-iria. em al guns casos, as despesas de

apenas um mês de manutenção dessas unidades. O repasse vem diminuindo ano a ano e,

em 99, nenhum recurso foi repassado às fundações, não havendo previsão de repasse

para 2000.

- O Prof. Stéfano Gazzola, Presidente da Fundação de Ensino e Pesquisa do

Sul de Minas, asseverou que a absorção deve ser assentada numa política clara, com

garantias reais de investimentos, com plano de cargos e salários e recomposição salarial

do pessoal do Campus de Belo Horizonte.

- O pensamento que sintetiza a expectativa dos dirigentes das unidades

agregadas da UEMG. após 11 anos de indefinição, é o de que é preciso definitivamente

saber se o Estado quer ou não a universidade e que universidade ele quer.

A 5' Reunião Ordinária, realizada em 13/4/2000, contou com a presença

dos Senhores Públio Chaves, Prefeito Municipal de Ituiutaba e Presidente da FEMAN,

Roberto Alves Vieira. Prefeito de Carangola, e Nelson Jorge Maia, Prefeito de Passos.

O Deputado Edson Rezende esclareceu que o objetivo do convite era

conhecer o outro lado da UEMG, ou seja, o interesse da população e o que a

universidade representa para as regiões, bem como o que uma prefeitura, ou várias em

conjunto. podem fazer para construir uma universidade de melhor qualidade.

Sintetizando-se as colocações dos prefeitos em relação à Universidade do

Estado,pode-se relatar o seguinte:

- o que se defende é a regionalização das universidades do Estado, para que

se possa atender àqueles que não têm condição financeira de sair para estudar em

grandes centros, o que é um fator também de inchaço das grandes cidades;

- o desenvolvimento de uma região está intimamente ligado à presença forte e

atuante de uma universidade, pois esta leva progresso a todas as áreas de atividades do

município, modificando de fato toda a região e promovendo a integração com as outras

regiões. No campo social. melhora a qualidade de vida dos mais pobres. que têm a
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oportunidade de fazer um curso superior, e melhora o nível de qualificação dos

professores. que são os formadores do ensino médio e fundamental;

- comparado a outros estados, Minas Gerais está devendo muito à sua

população ,  é um dos poucos que não têm uma universidade estadual, que é fator de

integração e coesão da ciência e da cultura no Estado.

- é preciso investir numa universidade gratuita, pois sabe-se que a maioria das

pessoas não têm condição de arcar com os custos de um curso superior;

- há uma relação íntima da unidade da UEMG com as prefeituras dos

municípios e com toda a sociedade. Foi relatado pelos prefeitos a existência de vários

programas de pesquisa voltados para as demandas do município, realizados com a

participação da universidade e apoiados pelas prefeituras municipais; existem também as

bolsas de estudo pagas pelas prefeituras e as atividades de extensão, que beneficiam a

comunidade com serviços importantes.

A 62 Reunião Ordinária, realizada em 27/4/2000, teve como objetivo ouvir

a Profa. Lavínea Rosa Rodrigues. Presidente do SINDUEMG, e a Sra. Hélcia Maria da

Silva Veriato. Presidente do Diretório Central da UEMG.

A Profa. Lavínea começou seu depoimento falando de sua grande

expectativa de que o Legislativo assuma a importância de aprovar os aspectos legais que

possam consolidar a UEMG, pois todos os governos, desde 1990, trataram muito mal a

Universidade. Na comissão de transição do Governo Itamar, o Sindicato expôs ao

Secretário Murílio Hingel os planos de aperfeiçoamento do modelo de universidade e a

inserção das duas universidades mineiras no sistema estadual de educação. De lá para cá,

com a apresentação do PI- 453/99, houve um grande desânimo, pois tratava-se,-segundo

ela, de um projeto de privatização da Universidade.

A situação apresentada pela Presidente do SINDUEMG pode ser assim

sintetizada: em Belo Horizonte tem-se uma carreira incipiente e incapaz de proporcionar

condições dignas de trabalho. A Lei n° 11.539/94 não está sendo aplicada. Ela possui os

instrumentos necessários para se alcançarem as soluções para os problemas dos

docentes, pois traz o regime jurídico e os vencimentos de todo o pessoal. Um professor

ganha hoje em Belo Horizonte um salário inicial de R5500,00,-pelo anexo da Lei.

deveria ganhar R51.237.00: 80% dos professores de Belo Horizonte são servidores
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públicos e somente 19 têm cargo público; 248 professores (80%) são designados. Esses

professores, independentemente da titulação, são contratados pelo mesmo salário e não

podem votar para a escolha de representantes do Conselho Universitário. As

reivindicações apresentadas pela Profa. Lavínea são:

- validação do processo seletivo pelo qual passaram os professores

designados, para que este seja considerado como concurso;

- preenchimento por concurso das vagas abertas, pois a lei prevê 234

professores no campus de Belo Horizonte e somente 74 são função

pública e efetivos;

realização de eleições para a Reitoria;

melhoria das instalações das unidades de Belo Horizonte;

- adoção da gratuidade progressiva da forma como foi feita na

UNIMONTES;

- instituição do regime de dedicação exclusiva como foi concebido na lei,

com adicional de 50%;

- garantia de financiamento para a Universidade;

- aplicação do Estatuto e da Lei n° 11.539;

- estabelecimento de uma política de qualificação de docentes em Belo

Horizonte;

- revisão dos cursos que estão sendo oferecidos nas unidades e análise de

sua relação com o desenvolvimento regional.

A Profa Hélcia começou seu depoimento questionando o desaparecimento

dos recursos que foram disponibilizados durante seis anos para as unidades da UEMG.

Para ela o Conselho Universitário é ocupado por marionetes, por pessoas que não se

sentem à vontade para defender aquilo em que acreditam: os Presidentes das Fundações

têm voz, mas não têm voto no Conselho, e o DCE não está sendo convocado, ou seja, os

estudantes e os representantes do interior foram retirados da Reitoria.

Apesar da frustração constatada, a Presidente do DCE considera que o

número de alunos das Fundações foi duplicado e os cursos ampliados, o que demonstra

que a sociedade mineira quer a Universidade, mesmo com a pequena ajuda do Estado.

Comentando o desenvolvimento alcançado em razão da presença da Universidade, a Sra.
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Hélcia citou os vários projetos realizados junto à comunidade no interior, bem como a

melhoria da qualificação dos professores. Ela entregou à comissão dois documentos:

Decreto de credenciamento da Universidade do Estado e uma carta da UNE ao

Governador reivindicando a autonomia.

A 7' Reunião Ordinária, realizada em 4/5/2000, teve por finalidade ouvir a

Sra. Celina Alves Padilha Aréas, Presidente do Sindicato do Professores de Minas

Gerais - SINPRO. O Pe. Lázaro de Assis Pinto, Presidente do Conselho Estadual de

Educação foi convidado para participar desta reunião, mas não pôde comparecer.

Primeiramente, o Deputado Edson Rezende citou dados da FAPEMIG, que

investiu RS16 milhões em 99, com o intuito de fazer um paralelo com a FAPESP, que

investe cerca de 360 milhões/ano em pesquisa, ciência e tecnologia; as universidades

paulistas investem 2 bilhões/ano, contra 45 milhões das duas universidades mineiras.

A Sra. Celina ressaltou na sua fala que, na sua avaliação, existe uma falsa

polêmica de que os professores das Fundações não querem vê-Ias transformadas em

Universidade do Estado. No caso de Passos, os professores chegaram a abrir mão de

alguns direitos em nome da pretendida incorporação. Cerca de 800 professores das

Fundações fizeram a opção para participar da UEMG. A Lei n° 11.539 prevê o tempo

integral de 40 horas para o professor, sendo o inicial da carreira de R$ 3.713,62. Ela

afirma que não há ninguém ganhando esse valor nas Fundações.

A Presidente do SINPRO considera que deveria ser estabelecido um período

transitório na absorção do quadro de professores, em que estes continuariam

temprorariamente percebendo os mesmos salários para depois serem absorvidos. A

entrada no serviço público deve dar-se por concurso: ela pensa, porém, que o mais

correto é que as pessoas que já trabalham nas Fundações tenham seu tempo de serviço

valorizado no concurso.

A Sra. Celina crê que legalmente a UEMG está pronta para funcionar, pois a

lei existente já prevê desde o destino do patrimônio até o plano de cargos e salários.

Atualmente, a prática diária dos professores não é de autonomia universitária. Não se

têm professores contratados com jornada de trabalho específica para lecionar, para

pesquisa e para extensão. Inclusive, ela questiona como a UEMG vai conseguir atender a

exigência da LDB. até o ano 2007. com relação à titulação do corpo docente e à
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aplicação em pesquisa e extensão, uma vez que o que se pratica hoje nas fundações em

termos de pesquisa e extensão é insuficiente.

Na visão da Presidente do SINPRO, se fosse aplicada a lei com relação à

jornada de trabalho, os professores exerceriam as suas funções de educador nas 12 horas

em sala de aula e o restante do tempo poderia ser investido em pesquisa e extensão.

5. Visitas realizadas pela Comissão

A Comissão Especial visitou, no dia 18/5/2000, o Campus de Belo Horizonte,

onde se situa a Escola de Música da UEMG. Os Deputados Edson Rezende e Maria

Tereza Lara reuniram-se com o Diretor-Geral e os Diretores das quatro unidades de Belo

Horizonte: Escola de Música, Escola de Design, Faculdade de Educação e Escola

Guignard para discutir questões relativas às suas unidades e à Universidade como um

todo. Foram entregues aos membros da Comissão relatórios de atividades da Faculdade

de Educação e Escola de Design.

No dia 19/5, os Deputados Edson Rezende e Maria Tereza Lara visitaram a

Reitoria da UEMG e, após exposição dos trabalhos realizados na Comissão Especial,

cada diretor presente expôs um breve diagnóstico de cada unidade da UEMG,

encaminhando posteriormente um relatório dos problemas e perspectivas das unidades

do Campus de Belo Horizonte (documento anexo a este relatório).

No dia 23/5, os Deputados Edson Rezende, Maria Tereza e José Henrique

visitaram a Reitoria da Universidade Estadual Paulista, sendo recebidos pelo Chefe de

Gabinete do Reitor, Dr. Widsney Alves, que relatou as experiências da implantação e

desenvolvimento da TJNESP, mais especificamente os seguintes pontos:

- diferentemente da UEMG. a TJNESP, implantada em 1976, foi formada pela

aglutinação de Instituições de Ensino Superior criadas e mantidas pelo Estado, com

exceção do Campus de Botucatu, que originalmente era formado por entidades de direito

privado que foram posteriormente absorvidas;

- da mesma forma que a UEMG. a UNESP é vinculada à Secretaria de

Ciência e Tecnologia;
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- na visão do Dr. Widsney a absorção de fundações de direito privado é uma

medida muito onerosa, principalmente em função dos encargos decorrentes da

incorporação do quadro de pessoal e seus inativos. Hoje, a TJNESP gasta

aproximadamente 30% dos recursos que recebe do Estado com os inativos. Nos dados

apresentados pelo Chefe de Gabinete, vê-se que os gastos com os inativos dobraram

num período de 10 anos; por outro lado, o número de ativos caiu 11% no mesmo

período;

- os recursos da UNESP representam 2.34°/o da arrecadação líquida do ICMS,

o que significa um aporte mensal em torno de R537 milhões. Desse montante,

aproximadamente R524 milhões são gastos com a folha de pessoal. Hoje, o Sr. \Vidsney

considera que os recursos restantes têm sido insuficientes para o investimento na

Universidade, que tem que buscar outras formas de financiamento, tais como parcerias

com as prefeituras e prestação de serviços;

- a FAPESP. além de financiar projetos de pesquisa, investiu em programas

de infra-estrutura básica da UNESP, representando um grande impulso de

desenvolvimento para a Universidade;

- a Universidade Estadual Paulista tem sua vocação centrada principalmente

nas ciências biológicas e participa do importante "Projeto Genoma", um projeto de

mapeamento dos genes humanos de projeção em nível mundial.

6. Documentos apresentados à Comissão

1. Quadros-resumo de dados financeiros da UEMG

2. Instrumento de Contratação de Serviços Educacionais - Fundação

Educacional de Lavras

3. Proposta de mudança do modelo de absorção, pela UEMG, das fundações

educacionais de ensino superior optantes

4. Relatório de problemas e perspectivas - UEMG, Campus de Belo

Horizonte

5. Perfil da UEMG
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6. Consulta do Diretório Central dos Estudantes ao Sr. Pe. Lázaro de Assis

Pinto, Presidente do Conselho Estadual de Educação de Minas Gerais

7. Pareceres do Conselho Nacional de Educação sobre questões relativas à

autonomia da UEMG

8. Carta da UNE ao Ministério da Educação e do Desporto

9. Ata de reunião ordinária do Conselho Universitário da UEMG

10. Jornal da UEMG (março/2000)

11. Demonstrativos da Fundação Educacional de Ituiutaba

12. Pareceres do Pe. Geraldo Magela (CEE) e do jurista Raul Machado Horta

sobre questões relativas à autonomia da UEMG

13. Oficio da Associação Brasileira dos Reitores das Universidades Estaduais

e Municipais - ABRUEM, em resposta a consulta sobre a autonomia da UEMG

14. Volume da legislação básica sobre a UEMG

15. Documentos entregues pelo Chefe de Gabinete do Reitor da UNESP: Um

perfil; Indicadores de Desempenho das Universidades Estaduais; Estatuto e Regimento.

15. Relatórios de atividades da Escola de Design e Faculdade de Educação -

UEMG. Campus de Belo Horizonte

16. Decreto de Credenciamento da UEMG

7. Análise geral das informações levantadas pela Comissão

Com base nas informações levantadas pela Comissão Especial durante o

período de trabalho, sintetizamos a seguir as principais conclusões relativas à situação

atual da Universidade do Estado de Minas Gerais:

- É inegável a importância da UEMG como fator de desenvolvimento e

integração regional no âmbito do Estado. A evolução do trabalho realizado nas unidades

optantes, após terem sido elevadas ao status de Universidade do Estado, pode ser sentida

por toda a comunidade: é parecer unânime entre todos os envolvidos direta ou

indiretamente em suas ações que a presença da Universidade, ainda que de forma

incipiente, potencializou o desenvolvimento sob diversas formas nas regiões onde se

insere.
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- A importância da manutenção de universidades estaduais para o

desenvolvimento regional e para o crescimento do Estado como um todo está fartamente

demonstrada em Estados como São Paulo e Paraná, que, como já foi relatado, investem

nelas um montante de recursos muitas vezes superior ao que tem sido investido na

Universidade do Estado de Minas Gerais. Não é demais afirmar que o investimento nas

universidades está diretamente ligado ao desenvolvimento da produção científica, pois

estas respondem com 90% dessa produção no Brasil. Só as três universidades estaduais

paulistas - USP, UNICAMP e TJNESP - respondem com 50% da pesquisa nacional. O

Estado de São Paulo investe maciçamente nessas universidades, reservando a elas um

percentual de quase 10% da arrecadação do ICMS líquido. Pelas previsões deste ano, o

investimento deverá chegar a R5197 bilhão. Obviamente, há que se considerar o

processo de maturação pelo qual passaram essas universidades até chegar ao patamar de

excelência em que se encontram. A LTNESP, formada há 25 anos, possui unidades que já

existiam há muitas décadas, sendo que uma delas soma 70 anos de existência. O

exemplo de São Paulo nos mostra que a experiência sedimentada pelo tempo, aliada ao

compromisso de se construir uma política de ensino superior eficiente, conduziram ao

sucesso daquelas instituições na sua contribuição inestimável para o desenvolvimento do

Estado e também do País.

- Não obstante a sua real e comprovada necessidade, a UEMG não se acha

ainda implantada após 11 anos de sua criação, não tendo recebido por parte do Poder

Público o apoio necessário para o seu desenvolvimento. Nesse sentido, é preciso, como

defenderam vários depoentes diante da Comissão, que a UEMG se tome um projeto do

Estado e não do governo, para que seu futuro não fique ao sabor das orientações

políticas de um e outro governante.

- A Lei n° 11.539/94, que dispõe sobre todos os aspectos relativos à

implantação da Universidade, sua estrutura e funcionamento, não está sendo cumprida.

O governo tem alegado impossibilidade financeira de realizar as absorções previstas e

manter a Universidade, embora arrecade mais recursos que muitos estados do Nordeste,

que mantêm suas universidades estaduais. como Bahia, Piauí e Ceará. Diante disso, a

maioria das pessoas ouvidas nas audiências consideram que a não-implantação do

projeto decorre da falta de vontade política do governo em realizá-lo.
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- Tendo recebido uma média de aproximadamente 11 milhões de reais'ano do

tesouro do Estado de 95 até 99 e não tendo repassado recursos para as unidades do

interior em 99, nem havendo previsão para repasse em 2000, a situação atual da UEMG

é de quase paralisação. Os recursos recebidos mal cobrem a folha de pagamento de

pessoal do cainpus de Belo Horizonte. Conforme dados apresentados à Comissão pela

Presidente do Diretório Central dos Estudantes, o custo anual aproximado apenas para

manter as fundações optantes é de 45 milhões. Toda a verba repassada pela Reitoria

desde 1995 até 1998 não chega em alguns casos a cobrir os gastos dessas fundações por

um único mês. Diante de tal situação - esta é uma opinião unânime entre os depoentes

que compareceram às reuniões desta Comissão - é imperioso que se adotem medidas

constitucionais e legais visando à vinculação de recursos orçamentários e de outras

formas de financiamento para a manutenção da UEMG.

- A situação das escolas de Belo Horizonte incorporadas pela UEMG é

precaríssima, o que se reflete em vários aspectos: no mau estado e na inadequação das

instalações fisicas para a manutenção dos cursos oferecidos; na situação do quadro de

professores, que recebem um salário inicial de R5500.00. muito aquém, portanto, do

padrão adotado por outras instituições de ensino superior públicas e privadas; na

carência de concurso público para prover as vagas existentes e regularizar a situação dos

professores designados, que somam 75% do quadro; na falta de um plano de cargos e

salários justo para os docentes, dentre outros problemas.

- A indefinição em que se encontra a Universidade do Estado tem provocado

incômodos de toda a ordem tanto nas unidades incorporadas, que esperam

indefinidamente por melhorias nas condições de funcionamento e nos salários, como nas

unidades agregadas, que permanecem numa situação jurídica e institucional eternamente

provisória, fazendo com que, para os seus alunos, a maioria dos quais não tendo

condição de arcar com os custos elevados de seus estudos, a gratuidade se tome uma

vaga expectativa de direito nunca alcançada, o que faz aumentar progressivamente a

inadimplência e, portanto, a instabilidade dentro das fundações.

- Esse estado de indefinição se reflete também na preocupação dos dirigentes

dessas fundações, que. na espera de uma solução, não sabem se o Estado abraçará um
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dia o projeto de construir de fato uma universidade como eles sonham e como toda a

sociedade mineira quer.

8. Síntese das propostas

Analisadas e discutidas as informações obtidas durante o trabalho da

Comissão Especial da UEMG, apresentamos a seguir uma síntese das propostas que

consubstanciam, dentro de um quadro de possibilidades conjunturais para uma atuação

concreta, a vontade das pessoas e entidades comprometidas com a Universidade que se

posicionaram nas reuniões, mostrando os diversos ângulos das questões atinentes à

UEMG, representando, em última análise, os anseios de toda a sociedade.

Primeiramente, sugerimos a criação de uma Comissão Interinstitucional que

integre representantes do Poder Legislativo, da Reitoria da UEMG, das Secretarias de

Educação e de Ciência e Tecnologia, das unidades agregadas, dos docentes e dos

estudantes, para se formalizar a elaboração de proposições de lei e adaptações

constitucionais e legais destinadas a reformular jurídica e institucionalmente a

Universidade, conforme um plano de metas definido.

A essa comissão caberá proceder, como estudo básico de viabilização das

propostas, levantamento pormenorizado dos possíveis recursos a serem disponibilizados

à UEMG e sua forma de implementação legal, tais como:

- recursos orçamentários vinculados;

- regulamentação dos recursos da loteria do Estado destinados por lei à

Universidade;

- estabelecimento de convênios com prefeituras municipais;

- criação de programas junto à FAPEMIG para financiamento de infra-

estrutura básica e fomento à pesquisa no âmbito da UEMG, com percentual de recursos

previamente definido.

Dentre as ações que poderiam ser desenvolvidas na solução dos problemas da

Universidade do Estado, destacamos as seguintes prioridades:

- estabelecimento de um cronograma progressivo de absorção dos alunos das

fundações agregadas. conforme aferição real dos níveis de carência. com  percentuais
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definidos de acordo com levantamento socioeconômico dos alunos e dos recursos

disponíveis, até a absorção total do custos do alunado, dentro de um piano de absorção

progressiva das unidades agregadas. Para isso, seria criado, nos moldes sugeridos pelos

membros da Reitoria, um Fundo de Bolsas, gerenciado pela mesma. As mensalidades

cobradas pelas fundações seriam propostas mediante planilhas de custo e descrição das

particularidades regionais e aprovadas pelo Conselho Universitário;

- implantação do Campus de Belo Horizonte em local apropriado, garantindo-

se a infra-estrutura necessária ao adequado funcionamento das unidades incorporadas;

- realização imediata de concurso público para preencher as vagas existentes

nas unidades já incorporadas e regularização da situação dos professores designados,

com a validação dos processos seletivos a que foram submetidos quando de sua

contratação, garantindo-se a permanência desses docentes na Universidade;

- garantia imediata do cumprimento do Plano de Cargos e Salários para os

profissionais da Educação do quadro das unidades incorporadas como estabelecido na

Lei n° 11.539/94;

- instituição do regime de dedicação exclusiva para os professores, com o

adicional legal de 50%;

- estabelecimento de uma proposta de reformulação dos estatutos das

unidades agregadas, buscando padronizar, dentro das possibilidades, os planos de cargos

e salários das mesmas;

- celebração de convênio de cooperação com as unidades agregadas visando,

entre outros objetivos, assegurar a organicidade e eficiência ao ensino de 3° grau;

promover o intercâmbio e o assessoramento em questões relativas à administração, ao

ensino, à pesquisa e extensão; promover estudos e pesquisas que atendam à necessidade

do desenvolvimento regional e à política estadual de ciência e tecnologia; promover a

melhoria do ensino através da capacitação de docentes, de pessoal técnico-

administrativo, do reaparelhamento dos laboratórios e do acervo bibliográfico;

- extensão do direito de voto aos representantes das unidades agregadas e

garantia da participação efetiva de representante dos estudantes no Conselho

Universitário
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- subordinação administrativa e acadêmica das unidades agregadas à Reitoria

da Universidade;

- realização de estudos minuciosos de comportamento de cada curso

oferecido pela UEMG e de levantamento das razões que determinam a variação de

demanda, a fim de se avaliar a sua importância dentro do contexto de desenvolvimento

regional;

- realização de eleições para os cargos de Reitor e Vice-Reitor da

Universidade;

- criação de programas pela UEMG, visando ao seguinte:

• participação do corpo discente da instituição na preparação de alunos do

ensino médio oriundos de escolas públicas que irão prestar o vestibular;

o colaboração dos alunos bolsistas sob forma de assistência escolar aos

estudantes do ensino fundamental, ensino médio e educação de jovens e

adultos da rede pública, como forma de contraprestação de auxílio à

comunidade.

9. Considerações finais

Considerando que a Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais

cumpriu satisfatoriamente, por meio desta Comissão Especial, o objetivo a que se

propôs. caberá a nós e aos nossos colaboradores, a partir de agora, construir meios para a

continuidade desse trabalho, a fim de que se possam alcançar as metas consensualmente

traçadas.

Cópias deste relatório serão enviadas ao Reitor da Universidade do Estado de

Minas Gerais, ao Diretor-Geral e aos Diretores da Escolas do Campus de Belo

Horizonte, aos Presidentes das Fundações agregadas e aos Prefeitos dos municípios onde

se localizam os respectivos campi.



Esta Comissão Especial agradece a todos os que colaboraram para que este

relatório fosse concluído a bom termo, em especial àqueles que se disponibilizaram a

comparecer às reuniões e dar sua importante contribuição para o trabalho aqui

desenvolvido.

Sala das Comissões, 29 de maio de 2000.

res ent

Relator
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Universidade do Estado de Minas Gerais
Pró-reitona de Planejamento
Pró-reitoria de Administração e Finanças

OM/

RESTOS A PAGAR
Quadro Resumo Período 1995-97

RS1,00
Discriminação da dotação	 1995	1996	1997
Subvenção Social	 O	 O	200.000
Divinópolis 	100.000 *
Ituiutaba 	 100.000 *

Aux. para Despesa de Capital	82.858	1.049.323	700.000
Campanha 	131.868	75.000*
Carangola 	113.059
Diamantina 	131.868	100.000
ltuiutaba	 82.858	138.462	300.000
Lavras 	131.868	75.000 *
Passos 	138.462	75.000
Patos de Minas 	131.868
Varginha 	131.868	75.000 a

TOTAL	 82.858 1.049.3231	900.000
mt:l el e-se a emenoas ae AuaIeflclas uDIjcas
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UNJVEDAD	 Pró-Reitoria de Administração e Finanças
CO ESTADO DE
MNAS GERAIS	 Departamento de Recursos Humanos

UEMG REITORIA	 Divisão de Pessoal

NÚMERO DE SERVIDORES/LJEMG

FEVEREIRO/2000

CAMPUS / BH:
Docentes Efetivos/ Função Pública	 73
Docentes Designados:	 309
Administrativos Efetivos/Função Publica	69
Serviçais:	 16
Total	 467

REITORIA:
Cargos em Comissão:	 45
Administrativos:	 12
Disposição:	 30
Total	 87

Z\ e,a, Gocwnrnwy, \ Rti.wn.o., SSeTVOOrC,. c
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- Universiddei.
do Estado de-

UEMGL
(!	c G 2)	1;

CURSOS OFERECIDOS. NUMERO DE ALUNOS E MENSALIDADES

CainDus Belo Horizonte

.
Cursos N1inistrados^^	úmero	M.

Artes Plásticas	 316
Decoração	 303	São	pagas	taxas	de
Desenho Industrial	 713	matrícula de RS 200.00 por
Desenho e Plástica	 164	semestre.
Educação Artística A. P

	
281

Educação .Artistica / Música	122
Música	 68
Pedagogia	 905
TOTAL
	

2872

Fu,zdacão Cultural Campanha da Princesa - FCC/ Campaizha

Cursos Ministrados	Número de Alunos	Mensalidade...

Geografia	 97	 19
Letras	 110	 194.00
Peáazogia	 142	 194.00

TOTAL
	

349



TTVÀ

Fundacão Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Caranola - FÃ FILE	 1
Cursos 1flnistrados

Biologia
História
Letras
Matemática
Pedagogia

TOTAL

).de-Alunos.	.- -Mensa1id

56	 180.00
200	 170.00
204	 17000
57	 170,00

526	 170.00

1043

Fundacão Educacional do Vale do Jequitinhonha - FEVALE - Diamantina

Cursos Iinstrados,Núm	 1V1f

Ciências	 134	 230.00
Ciências Biológicas	 46
(Emergencial'

História	 97
	

204.00
Letras	 148

	
230.00

Letras (Emergencial)	 99
Pedagogia	 197	 196.00

TOTAL	 721



Mensalid:

288.00
21700
351.00
378.00
217.00
260.00
217.00
262.00

•9A ')?

Fundacão Educacional de Divin óv o/is

- Cursos Ministrados	Número déaÁ1unosi:i

Ciências	 80
Ciências Sociais	 225
Enfermagem	 50
Engenharia Civil	 60
Filosofia	 87
Letras	 319
Pedagogia	 384
Psicologia	 300

TOTAL

Fundacão Educacional de Ituiuraba - FEIT

Cursos Ministra
....

Agronomia
Biologia
Ciências
Tecnologia em
Informática
Direito
Engenharia de
Computação
Engenharia Elétrica
Estudos Sociais
História
Letras
Matemática
Pedagogia
Psicologia
Química

TOTAL

Ds...Número deA1unos.:-'•..-i-fr
162
70
46
152

370
50

288
31
62
126
50
164
50
11

il 632

nsa1idad2 :.
317.00
217.00

246.00

339.00
4 12.00

280.00

217.00
217.00
217.00
217.00
412.00
217.00
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Fundação Educacional de Lavras - FELA

Cursos Ministrados=J_Túmero de Alunos
_-

Biologia	 50
Ciências	 261
Ciências	 94
Bio!ógicas(Emerg)
Filosofia	 103
Fisioterapia	 235
Letras	 167
Matemática	 49
Odontologia	 240
Pedago g ia	 241
Química	 46

Mensalidade

190.00
250.00

250.00
250.00
250.00
250.00
880.00
250.00
250.00

TOTAL	 1486

Fundaco de Ensino Superior de Passos - FESP

Cursos Ministrados	Número de Alunos	Mensalidade -
•2	 •.--:----•

cronomia	 56
Ciências	 59
Ciências Sociais	 149
Tecn. em Processamento	 212	 300.00
de Dados
Direito	 412	 276.00
Enferma gem	 311
Eneniaria Civil	 324
Letras	 168	 190.00
Matemática	 57	 190.00
Pedagogia	 180	 190.00

TOTAL	 1928
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Fundacõo Educacional de Patos de Minas - FEPAM

Cursos 11inistrados-	 -

Administração
Ciências
Ciências Biológicas
Ciências Contábeis
Direito
Farmácia
História
Letras
Matemática
Pedagogia
Química

TOTAL

úmerodeA1unos	:

245
218
40
286
452
119
149
164
40
154
40

1907

240,00
200.00
240.00
240,00
280.00
580,00
200.00
200.00
200,00
200,00
200,00

Fundacão de Ensino e Pescuisa do Sul de Minas - FEPESMIG - Varinha

Cursos Ministrados..

Comunicação Social
Educação Fisica
Engenharia Mecânica
Engenharia Química
História
Informática
Letras
Matemática
Pedagogia

TOTAL

úmero de-Ali

98
175
194
126
109
132
245
213
137

1429

;Meisa1ida

-
310,00
397,00
397,00
194.00
404.00
194,00
194.00
194.00
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(Artigo 82 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da

Constituição do Estado e Lei 11.539 de 22 de julho de 1994)

1- HISTÓRICO E ATUAL MODELO

1.1 - A Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG -, foi criada para ser uma universidade

multicampi, destinada a promover o intercâmbio e a modernização das regiões mineiras.

Seu objetivo era produzir e difundir o conhecimento científico, tecnológico e artístico nas diferentes

regiões do Estado, respeitadas suas características culturais e ambientais, visando à melhoria da qualidade

de vida dessas regiões.

Nesta perspectiva, a missão principal da UEMG é a de identificar-se com as aspirações das regiões

onde se situa e buscar condições que propiciem o atingimento dessas aspirações.

1.2 - O modelo advindo da Lei 11539, de 22 de julho de 1994, prevê a absorção de fundações

educacionais de ensino superior preexistentes e que fizeram opção pela Universidade na forma do § 1 2 do
artigo 82 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado. A absorção

ocorreria paulatinamente. uma a cada quadrimestre, desde que atendidos os parâmetros administrativos,

financeiros e acadêmicos requeridos.

1.3 - Na forma da Lei 11.539/94, os servidores das fundações optantes passariam, na data do ato

de opção, a pertencer ao Quadro Suplementar da Universidade, em funções públicas e no regime jurídico

único previsto na Lei 10.254 de 20 de julho de 1990.

1.4 - As fundações optantes seriam extintas e o Estado assumiria, para todos os efeitos legais, seu

ativo e passivo, bem como o pessoal docente e técnico-administrativo originário do regime de trabalho
celetista vigente nas fundações.

.5 - As condições adversas porque passa o país afetou também os Estados brasileiros e não

poupou o de Minas Gerais, gerando dificuldades ao cumprimento da Lei. Face às circunstâncias atuais de

escassez de recursos, ainda não se absorveu nenhuma fundação optante. Das que fizeram opção, apenas as

das cidades de Passos e de Ituiutaba encontram-se em processo de saneamento e de adaptação às normas e

rotinas administrativas públicas, para futura absorção.
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1.6 - Diante das dificuldades financeiras vigentes, e considerando que o modelo previsto na Lei

11.539/94 para a implantação  da Universidade e absorção das Fundações optantes é muito oneroso para os

cofres públicos, o Estado recuou de aplicar a Lei que manda que o poder público assuma o compromisso

do custeio de pessoal, da manutenção e da gratuidade constitucional para o ensino público.

1.7 - Outra questão que se observa na posição do Estado em não cumprir, no ritmo determinado, o

processo de implantação da UEMG, absorvendo as unidades optantes do interior, foi a de que a ele caberia

assumir responsabilidades para com instituições de ensino sem experiência universitária, sem prática de

pesquisa e de extensão e que, embora criadas pelo poder público, dedicavam-se exclusivamente ao ensino,
por ele cobrando.

1.8 Por outro lado, enquanto o Governo não define a questão UEMG, a Reitoria, superando

dificuldades financeiras e contando apenas com os recursos liberados, vem realizando atividades de grande

importância que ensejam a definitiva implantação da Universidade: recursos são buscados na área federal

através de emendas ao orçamento da União; convênios são assinados com instituições públicas e privadas

para obtenção de recursos destinados à qualificação e capacitação do corpo docente, tanto das unidades

incorporadas da Capital como das optantes do interior; equipamentos são adquiridos, bibliotecas são

reorganizadas e a informatização implantada. tudo visando à melhoria da qualidade do ensino e das

atividades-meio de cada unidade incorporada, agregada ou em processo de absorção.

1.9 - Fato importante ocorreu em 1995 quando foi examinada, na Assembléia Legislativa, a

proposta de emenda constitucional ri.' 13195 que pretendia garantir à UEMG recursos orçamentários

necessários à sua completa e efetiva implantação. No processo de discussão e exame da proposta foi

apresentado uni substitutivo que introduzia um novo modelo de funcionamento da Universidade. O novo

modelo deveria estar realmente comprometido com os "interesses culturais, científicos e tecnológicos do

Estado" . Naquela oportunidade, pôde-se observar que a disposição do Governo em assegurar recursos à

UEMG estava condicionada a idéia de se repensar o modelo da UEMG e a forma como esta estava sendo
implantada.

As reações à emenda, na forma de substitutivo, foram grandes e ela não logrou aprovação.

1.10 - Com a não aprovação da emenda 13/95, que garantiria os recursos orçamentários para a

implantação da Universidade, a situação voltou à estaca zero. Os fatos ocorridos, as dificuldades técnicas e

operacionais que vêm se apresentando à realização do Projeto UEMG estão contribuindo para a formação



5

de uma imagem negativa tanto da instituição  quanto do Governo. Donde a necessidade de estudos, da

adoção de alternativas, caminhos ou sugestões que venham a apontar urna saída para o impasse. O Governo

deve definir, dentro de suas possibilidades financeiras, quais os recursos que efetivamente pretende destinar

à UEMG, e a própria UEMG deve repensar o seu modelo, consoante a nova realidade do país e os

parâmetros contidos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, recentemente promulgada.

2 - ALTERNATIVAS PARA UM NOVO MODELO

2.1 - Considerando que a missão da Universidade é ser uma entidade dinamizadora da cultura, da

ciência e da tecnologia em termos que fàvoreçam o intercâmbio e a integração das diversas regiões do

Estado, através da formação e aperfeiçoamento de recursos humanos e da realização de pesquisa e de

extensão: considerando que, como entidade catalisadora da elaboração e transmissão do saber, ela é

importante para o cumprimento das vocações regionais do Estado e para o seu desenvolvimento integrado

considerando, ainda, a importância da Universidade como portadora de urna estrutura multicampi capaz de

desenvolver o ensino de qualidade, a pesquisa e a extensão comprometidas com o desenvolvimento regional,

impõe-se-nos a elaboração de uru modelo capaz de conjugar a vontade de implantação da UEMG com a
limitação financeira vivida pelo governo estadual.

2.2 - Como integrante da equipe de dirigentes da UEMG, preocupado com a mudança de rumo das

ações adotadas para sua implantação e, ainda, com a conjuntura econômica e as dificuldades financeiras

que atingem o Estado, aponto, na forma de contribuição para a discussão de um novo modelo para a

UEMG, medidas e ações que, examinadas e caso aceitas pelo Grupo de Trabalho, seriam encaminhadas ao

Magnífico Reitor para posterior discussão com o Governo.

2. 3 - Apresentado de forma resumida, o novo modelo da UEMG seria o resultado das seguintes
medidas:

2.3.1 - O Governo enviaria à Assembléia Legislativa proposta de emenda constitucional alterando

o parágrafo único do artigo 199 e os artigos 81 e 82 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da
Constituição do Estado de Minas Gerais, para criar a figura da unidade associada e transformar a hoje

autarquia UEMG numa Organização Social Autônoma.
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2.3.1. 1 -Como conseqüência ou resultado da medida acima, o Estado não mais" aiHa

as fundações optantes na forma prevista na Lei 11.539/94, a qual seria alterada e revista para adequá-la à

nova realidade e ao novo modelo.

2.3.1.2 - Ao transformar a autarquia UEMG em uma Organização Social Autônoma, o

Governo lhe asseguraria autonomia de gestão financeira. A autonomia de gestão financeira significaria a

alocação de recursos à Reitoria para subvencionar as unidades associadas e a administração interna desses
recursos.

2.3.1.3 - A transformação das atuais fundações em unidades associadas permitiria à

UEMG celebrar com elas convênio de cooperação visando aos seguintes objetivos:

a) - assegurar organicidade e eficiência ao ensino de 3.° grau;

b) - promover o intercâmbio e o assessoramento em questões relativas à administração, ao

ensino, à pesquisa e à extensão;

c) - promover estudos e pesquisas que atendam às necessidades do desenvolvimento

regional e à política estadual de ciência e tecnologia

d) - promover a melhona do ensino através da capacitação de docentes, de pessoal técnico-

administrativo, do reaparelhamento dos laboratórios e do acervo bibliográfico.

Ainda como resultado da mudança de unidade optante para unidade associada, a Fundação optante não

sena extinta, permanecendo como entidade de direito privado. Seriam modificados os seus estatutos, assim

como o estatuto da UEMG, para adequá-los à nova realidade de co-gestão administrativa, de organicidade e

de unidade que um projeto universitário requer. Como unidade associada, o pessoal docente e

administrativo permaneceria no regime celetista. A política salarial continuaria regida pelas convenções

trabalhistas e, na medida do possível, seria unificada, como também o seriam as estruturas de cargos e

salários através de resoluções aprovadas pelo Conselho Universitário da Universidade, do qual faria parte

uru representante de cada unidade associada, com direito a voz e voto.

2.3.2 - O aluno seria contemplado com a criação de um Fundo de Apoio ao Aluno, o qual teria

dotação orçamentária própria e fontes de financiamento originários de recursos do tesouro estadual, crédito
educativo .  municipais, bolsas das entidades de classes empresariais e outras, da sede ou região
onde se localiza a unidade associada, e com gestão supervisionada pela Reitoria.
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2.3. 10 - A Reitoria promoveria unia redefinição de sua estrutura organizacional para adequá-la ao

novo modelo da Universidade.

3- AÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS PROPOSTAS

3.1 - Aceitas e aprovadas as medidas ou sugestões acima descritas, caberia à Reitoria adotar ações
para sua concretização.

Assim sendo, nossa sugestão é a de se manter o grupo de trabalho paritário, criado através da

Resolução Conjunta do Reitor e Secretário de Estado do Planejamento, cujas ações seriam aceleradas
mediante apoio técnico-administrativo adequado.

3.2 - Por outro lado, para dar suporte técnico-legal às medidas propostas, seriam contratados

consultores e assessores especializados os quais seriam incumbidos do exame e da elaboração, em conjunto

com o grupo de trabalho, dos instrumentos legais a serem submetidos à apreciação e à aprovação da
Assembléia Legislativa.

Belo Horizonte, 13 de fevereiro de 1997

/

J9se
Pró-Reitor de Administição e Finanças

c:\ueing\word\dJversos\rnudança.doc



UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CAMPUS DE BELO HORIZONTE

AMPUS/BH - PROBLEMAS E pERspEcTn:4S

1 - A UEMG

A Universidade do Estado de Minas Gerais foi criada pela Assembléia Constituinte
Mineira de 1989. Inspirados em experiências de estados que já possuíam instituições
de ensino superior multi-campi, como os Estados da Bahia, Paraná, Ceará, São Paulo,
dentre outros, e pela necessidade de suprir a deficiência de nosso Estado em não
possuir sua própria universidade, comprometida com as nossas demandas e
potencialidades, cultivando o saber universal referenciando-o, sobretudo, para o
estudo e apoio a programas regionais, a idéia foi feliz: reunir sob uma mesma
administração e orientação acadêmica instituições criadas pelo poder público, todas
com seus cursos reconhecidos pelo governo federal. Nas palavras de nosso atual
reitor Prof. Gerson de Mello Brito Boson 'a maneira por que os constituintes
mineiros criaram a Uemg retrata. inegavelmente, sua inspiração no já famosos juízo
de Guimarães Rosa: Minas são muitas. E em conseqüência, retrata o objetivo
indelével do ato criador: equalizar culturalmente, estas muitas Minas, equalizar o
desenvolvimento destas Minas tão desiguais através dos caminhos da educação, a fim
de que possa nossa gente participar, sem o constrangimento de exclusões, mas
igualmente, dos bens do conhecimento das ciências da natureza e dos bens do
conhecimento das ciências da cultura.

Seguindo o preceito constitucional, nove Fundações Educacionais de Ensino
Superior, localizadas em regiões pólos de nosso Estado, optaram em participar da
Estrutura da UEMG. Em Belo 1-lorizonte, esta opção foi feita por três entidades: o
Curso de Pedagogia do Instituto de Educação, a Fundação Escola Guignard e a
Fundação Mineira de Arte Aleijadinho (FUMA), que hoje integram o Campus de
Belo Horizonte.



li - O CAM PUS DE BELO HORIZONTE

O Campus de Belo Horizonte é o único de fato incorporado à UEMG, visto que a
absorção das fundações do interior, prevista em Lei, não se concretizou.
Este Campus é constituído por quatro Faculdades:

A) Escola de Design: mantida pela Fundação Mineira de Ar-te (FUMA) de 1964 a
1994 conta atualmente com 1.139 alunos matriculados em seus cursos, cujos
conteúdos apresentam caráter único em comparação às outras instituições de
ensino superior do Estado de Minas Gerais: Cursos de Design de Produto,
Proramaçào Visual, Design de Ambientes e Licenciatura em Desenho e Plástica.
A Escola conta em seus quadros com 114 professores e 35 funcionários.

B) Escola Giiignard: fundada pelo renomado artista Alberto da Veiga Guignard em
1944, durante seus 55 anos de atividades tem formado artistas de renome nacional
e internacional, atuantes arte-educadores e profissionais nos diversos seguimentos
culturais. A Escola possui hoje 686 alunos matriculados em seus dois cursos de
graduação: Licenciatura em Educação Artística (Habilitação em Artes Plásticas) e
Artes Plásticas. A Escola possui atualmente 48 professores e 33 funcionários.

C) Escola de Wúsica: iniciou seus trabalhos em 1954, participando da Universidade
Mineira de Arte (em 1964 se transformou na FUMA), que reuniu a Sociedade
Coral de Belo Horizonte, a Sociedade Mineira de Concertos Sinfônicos e a
Cultura Artística de Minas Gerais. Desde a sua fundação a Escola de Música tem
sido um dos principais centros formadores de profissionais da Música e de
Músicos-Educadores de nosso Estado e do país. A partir de sua integração
definitiva ao Campus de Belo Horizonte da Uemg, a Escola vem
redimensionando seus cursos e sempre buscando maior qualidade, bastando
constatar. como resultado desta ação, o crescimento de 300% de candidatos nos
três últimos concursos vestibulares. Em seus dois Cursos, Música, Habilitação em
Canto e Habilitação em Instrumento e Educação Artística, com Habilitação em
Música, a Escola possui 720 alunos matriculados. A Escola conta com 70
professores e 22 funcionários.

O) Faculdade de Educação: o berço do Curso de Pedagogia foi a Escola de
Aperfeiçoamento criada em 1928 como primeiro laboratório na área de
metodologia do ensino, com a finalidade de preparar recursos humanos para a
educação mineira. Em 1946, foi criado o Curso de Administração Escolar, com o



objetivo de formar técnicos de ensino - inspetores, supervisores, administradores
e orientadores educacionais. Em 1968, com a obrigatoriedade da formação de
especialistas de ensino primário em nível superior, o CAE se transformou no
Curso de Pedagogia do Instituto de Educação do Estado de Minas Gerais. Em
1994- o curso de Pedagogia se integra ao Campus de IJEMG como Unidade
Universitária. A FAE conta atualmente com 1060 alunos distribuídos em seus
dois cursos: Curso de Pedago gia, com habilitações em Magistério de Disciplinas
Pedagógicas, Supervisão Escolar, Orientação Educacional, Administração Escolar
e Inspeção Escolar e Curso Superior de Formação de Professores para as Quatro
Primeiras Séries do Ensino Fundamental. A Escola possuiu 82 professores e 24
funcionários.

III - A VOCAÇÃO DO CAMPUS/BH

A Uemg_ em seu Programa de Planejamento Estratégico apresenta que sua
característica é ser multicampi, comprometida com as demandas e potencialidades do
Estado de Minas Gerais e que uma de sua missões é cultivar o saber universal,
referenciando-o com as vocações regionais do Estado. Diante disso, da história e das
características das Faculdades que integram o Campus!BH, reconhecidas e
inquestionavelmente atuantes no cenário educacional mineiro, consideramos que a
demanda e potencialidades, como também a vocação regional desse Campus está
voltada para a área da educação e cultura. E por este motivo, o consideramos como o
campus do 30 milênio, visto que:

a) É socialmente notório o reconhecimento da excelência das Escolas do
CampusíBH quanto a atuação cultural, conforme apresentaremos mais adiante. E,
pertinenternente. em recente pesquisa realizada pela Fundação João Pinheiro (2°
sernestre/98) constatou-se que, ao contrário do vem ocorrendo em outros setores
da economia, a área cultural cresce a cada ano possibilitando mais oportunidade
de trabalho e renda. O montante de recursos financeiros aplicados no setor
cultural do país representa um surpreendente impacto na economia, gerador de
empregos, suplantando atividades industriais como a eletro-eletrônica e
automobilística.

b) A sociedade clama por projetos educacionais que prionzem o estímulo da
criatividade na formação do ser humano e do cidadão, tanto para construir sua
carreira profissional. como para orientar sua vida e transformar
construr1arnenre a sociedade. Esta preocupação é comum em os todos nossos



cursos.talvez mais explícita nos cursos de formação de professores
(licenciaturas) e de profissionais da área da pedagogia. No entanto, não podemos
esquecer que uma das tônicas dos cursos de arte, de música e de Design, é, além
de procurar estimular a criatividade do indivíduo, também estimular o seu senso
crítico tendo em vista a construção de urna sociedade mais humana.

c) Constatamos que, a crença onde o conhecimento e a tecnologia, voltados apenas
para a produtividade, na visão de urna prática irnediatista. tem sofrido sérios
desgastes. Uma das características comum dos cursos do campus de BH é
otirnizar as potencialidades humanas, oporrunizando o conhecimento interior e
realização pessoal, não voltados apenas para a ótica utilitária, mas abertos a uma
sensibilidade mais humanizadora e resgatadora de valores éticos esquecidos,
indispensáveis para a vida em sociedade. Estas, são preocupações do dia-a-dia
dos artistas, dos músicos, dos pedagogos, dos designers, dos licenciados. Esta
questão foi interessantemente abordado pelo caderno Gabarito' do Estado de
minas em ou 1998 com o titulo 'O boom da artes" (onde foram apresentados
depoimentos dos alunos das escola de artes do Campus/BH).

IV - PROBLEMAS DO CAMPUS/BH

Para que o Campus/BH possa realizar sua vocação e assim cumprir plenamente a
missão da Uemg, diversos problemas se apresentam como sérios entraves:

a) Professores designados: O Campus/BH possuiu hoje 314 docentes, sendo que
75 0 deles são professores designados (salário líquido de RS 540,00 por 20hia,
independente se o docente é especialista, mestre ou doutor). O vinculado deste
professor à instituição é ftáiI pois, após se submeter a um processo seletivo, a sua
designação tem a duração de 11 meses. Findado este prazo, são submetidos a um
novo processo seletivo. Há professores que se encontram nesta situação por mais
de 7 anos. e mesmo acreditando na Uerng e participando ativamente da vida da
unidade, a idéia de instabilidade está sempre presente. Outro aspecto negativo é o
rodízio de professores. Diante de propostas de outras lES, que oferecem melhores
condições trabalhistas, este docente desviricula-se da Uemg. Temos constado. que
o Campus de BH tem sido um seleiro formador de mão-obra qualificada, de
professores universitários, para outras lES. Outro prejuízo, é quanto às diretrizes
acadêmico-pedagógicas das unidades. Estas. se desenvolvem não apenas de
emanações da diretoria das unidades. das chefias de departamento e das
coordenações de curso. mas do contato da discussão da troca de 1déias com todo



pintura, se fazem mais do que necessários. A debilidade do espaço físico da
Escola de Design é quase que insustentável.

A situação da Faculdade de Educação não difere das demais Unidades. Ocupa o
porão e o 1° andar da Portaria B do Instituto de Educação. No porão estão
instalados precariamente 4 salas de aula, O D.A e em uma só sala com divisórias
os centros de ensino, pesquisa e extensão e a sala de Audio visual. Neste porão as
salas não têm ventilação e iluminação natural, são acometidas de mofo,
escorpiões, ratos, havendo necessidade, muitas vezes de professores ministrarem
suas aulas no pátio. A cantina é improvisada e a única instalação sanitária é
extremamente precária. No primeiro andar existem 7 salas de aula, além das salas
de professores, secretárias, biblioteca, e serviço de diretoria e coordenação
Pedagógica. insuficientes para as necessidades. O Serviço de Apoio funciona no
corredor com adaptações precárias. Existe uma instalação sanitária para os alunos
e outro para os professores.

c) Não implementação do Plano de Cargos e Salários:

Quando da absorção das atuais escolas do Campus/BH pela Uemg, seus professores
foram cla ssificados em quatro categorias. E nada mais neste sentido, ou seja, estão
'congelados". Mesmo o professor efetivo, que muitas vezes procuram titulações,
cursando mestrados e doutorados, não recebem nenhuma recompensa, em termos de
carreira- 1 este esforço. O benefico que a Uemg concede para o professor que
cursa pós-graduação em stritu-senso, é, durante a realização destes cursos, direito a
licença e 40 horas com dedicação exclusiva (sem o pó de giz, que representa perda
salarial). Quanto ao regime de Dedicação Exclusiva, além da situação descrita, é
considerado uma concessão. o que fere o estabelecido pela LD13 1 Desde a
implantação do Campus/BH, em 1995, aos professores que lhes são concedidos, não
recebem por ela. Ou seja, é concedido ao docente 40hía com dedicação exclusiva,
mas ele não recebe os 50% por ela, confi?rme prevê o Estatuto da Universidade

d) Rede física deficiente:

É comum a todas as quatro unidades a carência de material indispensável para o
funcionamento de uma Escola: carteiras escolares. planos antigos (os quais não se
consegue mais afinar), carência de equipamentos de informática, bibliotecas com
acervos e espaços limiradíssimos, material sonoro e audiovisual igualmente
limitadissirnos: salas especiais (laboratórios fotográficos, salas de cerâmica, oficinas



de metal e madeira) pouco equipadas e funcionando em espaços pouco ventilados e
quentes.

e) Falta de recursos financeiros:

A situação do Campus/Bl-1 é também precaríssima em relação à ausência de
recursos financeiros. O Governo do Estado tem arcado apenas com a folha de
pagamento dos professores e funcionários. Todas as outras despesas, da conta de luz,
do material de limpeza, do material de informática, do material permanente, do
pagamento do pessoal terceirizado ao pagamento de um curso de reciclagem para os
professores, etc., provém unicamente da taxa de matrícula paga pelos alunos (400
reais por ano). No ano de 1999, nossas despesas chegaram a R$ 1.200.000,00, o que
só foi possível quitá-la com extrema contenção de gastos e radical racionamento. O
resultado já foi descrito em alguns dos problemas apontados acima. A qualidade de
nosso ensino, em decorrência dessa questão, só não se agravou em virtude da
dedicação, abnegação e qualidade de nosso corpo docente, corpo discente e pessoal
técnico administrativo.

1) Ausência de uma política de assistência ao aluno:

Nos anos de 1997/98 nossos alunos que não tinham condições de pagar a taxa de
matricula contaram com a atuação do NAE (Núcleo de Apoio ao Estudante), ou seja,
foi concedido a estes alunos isenção total ou parcial desta taxa. Em 1999 e no
presente ano, não foi possível conceder este beneficio (já que, como nos anos
anteriores, não nos foi repassado nenhum recurso equivalente a esta concessão) e n
sabemos quando será possível concedê-lo. No princípio do ano, muitos alun
procuraram as Escolas alegando impossibilidade de quitar a matrícula. Nosso úniu
recurso, e, contando com a compreensão deles, foi abrir negociação para a quitação
desta matrícula e de débitos anteriores, pois sem esta verba, não há como o Campus
de BH honrar seus compromissos e manter seu funcionamento.

C>
carência de pessoal técnico-administrativo:

Não há pessoal suficiente e qualificado para atendimento das escolas. Como no caso
dos docentes parte do corpo técnico-administrativo é formado por designados e com
salários baixíssinios



N,' -  PERSPECTIVAS

Apesar das condições adversas. o Carnpus/Bl-1 tem se consolidado como um dos
principais centros de ensino e de atividades de pesquisa e extensão universitária, de
nosso Estado, principalmente, repito, pelo grande esforço e dedicado trabalho de
seus funcionários, de seus professores, de seus diretores, que têm enfrentado as
dificuldades com criatividade e inovação. Igualmente importante tem sido a ação de
seus alunos que não poupam esforços para exigir qualidade de ensino e dessa forma.
Faculdades que possam atender às suas expetativas. Um dos fatores constatáveis
desta evidência tem sido o crescente número de candidatos para os nosso vestibular,
nos últimos quatro anos (ver quadros em anexo).

Esta evidência também é verificável na diversidade de nossas atividades de extensão
e pesquisa, reconhecida em toda Minas Gerais e comparável às universidades mais
antizas.

A Escola de Design em seu Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Design e
Ergonomia, nos últimos cinco anos foram desenvolvidas aproximadamente trinta e
cinco pesquisas, parte delas financiadas por órgãos de fomentos como o CNPq e a
FAPEMJG.

A Faculdade de Educação, vem desenvolvendo importantes pesquisas com relação à
Avaliação Institucional. Formação Pedagógica de Professores, Políticas Públicas, e
Tecnologia Educacional, também financiados pela FAPEMIG e CNPq.

A Escola de Música (ESMU) têm dado os seus primeiros passos em relação à
pesquisa principalmente voltada para a Música Colonial Brasileira também com
financiamento da FAPEMIG (foi lançado no final de 1999, pela primeira vez no
Brasil, um cd Rom com partituras dos compositores coloniais, fruto da parceria
ESM1J7IJEMG-FAPEMIG) e a Escola Guignard também com financiamento da
FAPEMIG, desenvolve as pesquisas - Imagem e Luz e 'Memória da Litografia
Industrial em Minas Gerais'

Quanto às atividades de Extensão o Campus de Belo Horizonte tem-se feito presente
nos vários sernentos da comunidade.

A Escola de Música por exemplo, mantêm cursos livres abertos à comunidade em
geral e realiza diversos eventos corno um espetáculo lírico anual apresentado pelo seu
Grupo Experimental de Opera. audição de alunos e professores, o projeto Liberdade
Cultural- cursos temporários e seminários, al guns em parceria com a Secretaria de



Cultura e com Fundo de Amparo ao Trabalhador, além de manter um Coral
Comunitário que intera a Comunidade /Escola e que realiza apresentações nos
Bairros da Capital. A ESMU também mantêm um programa de música enidita na
Rádio Comunitária Santê e seuLmipo Colegium Musicum de Minas gravou dois CDs
através da Lei de Incentivo à Cultura da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.
Destacamos, como atividade comum de pesquisa e extensão, realização em julho de
98 do segundo Encontro Internacional de Teclados em Mariana, financiado pela
FAPEMJG, que lançou a semente para a implantação de um Centro de Estudos de
Teclados e Música Antiga nesta cidade.

Já a Escola de Design mantêm ativo Centro de Extensão com diversos núcleos:
— Quadrinhos (que edita a revista Legenda, já no terceiro número);
— Desenvolvimento de Projeto de Design:
— Tipografia;
— Multimídia: cinema e vídeo1'animaçào;
— Design de superficies:
- Desin de artesanato:
- Design de Jóias.
Este Centro vem desenvolvendo cursos e eventos tais como: Iluminação, Arte e
Tecnologia, Reciclagem e Formação de Artesãos. Introdução a Serigrafia, Introdução
ao Desenho Animado. Arte Graffiti.. Técnica da Escultura em Papel, Revestir, dentre
outros tantos.

A FAE vem desenvolvendo projetos voltados para a capacitação de professores das
Escolas Públicas de BH e adjacentes:
Instituição Polo-Programa de Capacitação de Professores do Ensino Fundamental -
PROCAP da SEE/MG;
PSIU - Há Vida na Praça — programa envolvendo crianças, jovens e adultos;
Terças Pedagógicas: Espaço do Professor

A FAE também tem-se destaca por suas publicações: Caderno de Educação: Revista
de Educação Enfoco, Jornal Pedagogia Informa. Desenvolve ainda o Projeto de
Estágio Integrado envolvendo Escolas Públicas estaduais e municipais de Belo
Horizonte da área urbana e da periferia, bem como dos municípios da grande BH.

A FAE desenvolveu em parceria com a SEE/MG o PROCAP - Programa de
s i t çs	ri	Drr Ç. — - ,- rc - v, r	ç.. ç ria gosto l	190 7;=; 1_ ri 1 900
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capacitando 20.900 professores da rede pública estadual, abrangendo as escola
estaduais localizadas na Capital e vinculadas à Superintendências regionais de Ensino
da Região Metropolitana de Belo Horizonte. São João dei Rei e Ubá. No ano passado



foi assinado contrato com o Município de Betim e com a Fundação Renato Azeredo,
para a realização do Curso Superior de Formação de Professores para as Quatro
Primeiras Séries do Ensino Fundamental.

Extensão da Escola Guignard tem se consolidado como grande Centro de Extensão
Universitária desenvolvendo trabalhos não só na Capital bem como nas cidades da
Grande BH. Em Nova Lima por exemplo, no projeto CEACOM foram implantadas
22 oficinas de Arte e Educação. Programa semelhante foi desenvolvido em
Vespasiano. Destacamos também o Programa HIEMOMINAS: oficina de arte e
educação para crianças e adultos que aguardam transfusão de sangue no Hospital
F-IEMOM[NAS.

Também vem desenvolvendo diversas oficinas, cursos e eventos tais como: O Projeto
Expressar, O Projeto Fim de Tarde, de Cultura, Teatro de Bonecos,
Desenhando com o Lado Direito do Cérebro, Cerâmica de Tomo, Projeto 'Minguilim
Cultural, Teatro, Dança, Jazz, dentre outros. Se destacam também os projetos
desenvolvidos em parcerias com associações de amparo às populações
marginalizadas de Belo Horizonte. Tem sido realizada oficinas de arte em favelas
como Cafezal, Santa Lúcia ou atendendo prefeituras de cidades vizinhas da Capital.
Chama a atenção também a realização de cursos que tem profissionalizado monitores
de creches e asilos em técnicas de arte-educação.

Com estas atividades podemos afirmar que as atividades de extensão do Campus de
BH tem se constituído, realmente, num processo de disponibilização do
conhecimento, porta de entrada das demandas sociais, porta de saída do
conhecimento. Também, com estas ações, o Campus/BH acredita estar contribuindo
para a formação de cidadãos mais conscientes, tornando nossa comunidade mais
humanizada e feliz.

Há de se destacar também o desenvolvimento de uma importante realização de
extensão comum ao Campus de BH: o programa de Formação Básica e Gestão
Solidária e Trabalho Cooperativo (GERACOOP) que foi realizado em 16 municípios
consistindo na primeira experiência deste Campus num projeto de Extensão voltado
para a Gestão de Iniciativas Económicas Cooperativas Populares

As escolas do Campu/BH também realizam Cursos de Pós-Graduação lato-sensu, em
que a correlação ensino-pesquisa-extensão se faz presente, garantindo a qualidade de
seu projeto institucional. A Escola Guignard, por exemplo, realizou o Curso de
Gestão da Memória Arquivo. Patrimônio e Museus: A FAE, realiza com sucesso o
curso de Ane-Educação e em convênio com o CEPEMG vários cursos tais como



Metodologia do Ensino Superior, Educação Ambiental, Pedagogia Empresarial,
Administração Pública/Gestão Escolar.

Outro sinal da consolidação do Campus/BH é a implantação de Cursos de pós-
graduação em strictu-sensu: em 1999, a Escola de Música, em convênio com a UNI-
RIO e com a CAPES iniciou o primeiro curso de mestrado em música do Estado de
Minas Gerais: Mestrado em Música Brasileira; no próximo ano, a Escola de Design,
em convênio com a FIAT estará implantando o Mestrado de Design Atitomotivo, o
primeiro deste gênero na América Latina.

VI- CONCLUSÃO

O Campus de BH deposita uma grande expectativa no atual governo de Estado, já
que o Secretário de Estado da Educação afirmou que o fortalecimento da nossa
Universidade é um fator de desenvolvimento para Minas Gerais, e que estaremos
inseridos numa política orgânica e globalizad.a, ou seja, num Sistema Mineiro de
Educação. Para o nosso fortalecimento, é indispensável que nos sejam dados
condições para que superemos nossos problemas. Problemas que nos tem trazido
tantos dificuldades para a realização de nossa missão. E, para que possamos
desenvolver plenamente esta missão, e assim conquistar a excelência de ensino e
excelência de docentes, colocando-nos como padrão no cenário cultural mineiro,
conforme almeja o nosso 1 Reitor Prof. Gerson de Mello Brito Boson as escolas do
Campus/BH merecem maior atenção. Atenção à altura do esforço de todos que tem
cooperado para o seu crescimento, e, à altura do status da Universidade do Estado
de Minas Gerais a qual nos orgulhamos em pertencer e construir.
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gas e candidatos inscritos nos processos seletivosA análise da olèrta de cursos, va 

para os exercicioS de 1997 a 2000, constantes das tabelas, projeções e gráficos em anexo,

demonstra:

Expansão da oferta de curso

stibular	N° de Cursos	Expansão

	

Anual	Base: 1997

1997	62

1998	 66	 6%	6%

1999	74	2%	19%

80	8%	29%2000

Foram responsáveis pela expansão:

1 curso Belo Horizonte, Carangola e Varginha;

2 cursos: DivinápOliS e Passos:

3 curSos Patos de Minas:

cursos. ltuiutaba e Lavras.

Divinópolis. que a partir de 5 cursos em 1997, vinha oferecendo 2 novos Cursos em

cada ano. reduziu sua ofèrta de 9 para 7 no último vestibular.

Campanha e Diamantina não oíereceram novos cursos.
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Expansão da oferta de vagas

	\JestiDular	Vagas	 Expansão

	

Anual	Base: 1997

1997	4.625

1998	4910	6%	6%

1999	5.030	2%	9%

2000	5.370	7%	16%

A expansão do número de vagas deve-se às unidades de.

Lavras: 29%	
Varginha 25%; DivinÓpOliS 24%; ltuiutaba 17% e Patos de

ades ficaram abaixo da média (Passos. 12%, Belo Horizonte 11% e
Minas: 16%. Duas uni
CarangOla. 3%); Campanha e Diamantina não aumentaram o número de vagas

Candidatos jflSCfitOS nos vestibulares

Vestibular	Candidatos	 .xpanstu

	Anual	Base: 1997

	

1997	11.814

	

1998	14,449	22%	22%

	

1999	15.852	10%

	

2000	16.553	 %	40%

Alcançaramcrescimento acima de 40% Carangola S6% 
DivinópOliS 82%, Belo

Horizonte: 80%. Diamantlfla 69%.

	

Abaixo de 40%, mas ainda com cresciment	
Patos de Minas. 35%,o positivo ficaram: 

Passos 23°/o: ltuiutaba: 2% e Varginha 1%.
Registraram crescimento negativo Campanha: -67% e Lavras. -27%

02 02.UI)
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Relação 11didat0Ivaga

1

Vestibular	idato/vaga

	

Anual	Base 1997

1997	 2.6
12%

1 99	2.9	 12% 

1999	 3.2	 10%	23%

000 3j	
19%

O quociente determinado pela relação "N° de Candidatos inscritostN° de Vagas"
e5 do vestibular. O indicador não

conjuga as duas variáveis quantitativas mais impoaflt

explica, mas reflete e sintetiza aspectos im	
imentospoaflte5 do desempenho dos estabelec 

de ensino

Embora tenha a Universidade alcançado um crescimento de 19% no periodo o

desempenhbo do vestibu1arI2.00, em relação ao de 1999, apresenta pequena queda de 
3%,

3, 1	
ra esse resultado 

contribuitamn 5 Fundações que, em

de 3,2 para	candidatos por vaga. Pa

9.
obtiveram uma rciaçãO candidato vaga abaixo da projeção estatiStica

A tabela que se segue, com os indicadores de cada um 
dos ccimpi, contém uma

coluna com a "ProcÇ0 Linear para o ano 2000"
baseada nos dados dos 3 exerciCioS

antcrtOre ao ano 2000 A coluna	
araÇO" mostra a vriaÇõCS. absoluta e percentual.

cnt!C o valor eitiV( do ano 2000 e o valor da projcÇãO estatiStiCt1

Valor proCtadO lilc;tflC	:or cacuiadO ar	
o :o com bosc na cndãnC13 dcmOflsttad2 pcIa

rca aiusWd (málOdO CSiiSt1CO dos 111111111105 
qtwdrdoS) a scrzc dc dados dos c\crcciOS d  1997. 199 c

1999
02 U2,UU
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CAMPUS	
Proj. Lin.

1997	1998	1999	p/2000	2000	Absoluta

j i onte	............	.. .	..........................	
8.8	

0,3%

CamPafla	-----1 .1:	
1 ,3	

1 ,0	0.4:	-0,6	-173.8%

cara gala	 ---- -2.5	
4,2	

45:	013. 69%

Damaflhtfla	 0.8	1,2	0,9	
1,3	0.2	13.6%

Divinápolis	 -------------------------------------------------------1_.

	
-38.2%

Itututab---------1,6	1,8	2,0	-	2,2	1,6	-0,6	-40.1%

Lavras	--------- -
3.0:	4,0:	2.2:	- - 2,3:1.7:	o.6:	-341%

PaSSOS	
2,3	2,4	2,1	2.1	2.5	0,5	18.3%

tPatOS 
de MinaS	3 7	4 4	5 o	5	

1 3	30 7%

Varginha	
1,2	0,9	1.0	0,8	0.9	0.1	12,0%

3.5.

tUa l em relação à projeção linear.
VARIAÇAO = Variações absolut a e perCen 

Belo IioriZOfl(C - 
manteve a elevação da relaçãocandidato/vaga, conforme a

tendnCta revelada nos exercícios de 1997 a 1999

Carnf7(111/hl - 
requer um estudo especial de viabilidade, uma vez que seus melhores

indices. 1.1 e 1.3. obtidos em 199M7;, 	eani baixos e estão cri, queda. 0.9 e 0,4 em 1999

e 2000. respCCtivWlefhc

	

Cura flX(lU - unidade com relação candidatOI	
em ascenSãO. caflÇOU, cm 2000,

o seu melhor resultado. 2,5, 3,9 1 3,4 e 4.5

J)jjlutIl(iI1(I - 
desempenho lieiramente asendeflte, em nível ainda muito baixo.

coiil)rnC deiuoiISUIiU a relações candidatO/t	
de 1997 a 2000. respeCtivae nt M.

1.2. O» e L.

Dirinp"fl. e fuiutÜI'U - 
com indicadores em ascensão no período 97/99, mediandc

de 1.3 a 2,1. obtivera11 queda acentuada, de -3S.2% e -40,1% em 2.000, em relação 
a

valor projetado ltuutaba retornou ao nivel de 1997, 1,6. 1,8; 2.0 e 1,6-

'°•	e 19cheOU ierto	1..,.	.. -.
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Lavras - também experimentou queda acentuada em seus indicadores: 3,0 em 1997

para 1 , -7 em 2000. Embora ainda apresente indicador positivo, terá que reverter a tendência

declinante: 1998 = 4,0; 1999 = 2,2 e 2000 = 1,7.

Passos - o desempenho de +18%. em 2.000, acima do projetado, reverteu a

tendência declinante da relação candidato/vaga. A unidade mantém, dessa forma,

estabilidade em sua relação candidato/vaga: 23; 2,4: 2,1 e 2,5.

Paros de Minas - o valor de 4.3 em 2.000 e 30,7% inferior à projeção de 5.7, o que

tem pouca significação pois a traietória permanece ascendente e em bom nível: 3,7: 4.4.

5.0 e 4.3.

Vargin/za - o percentual de 12% acima da projeção declinante para o ano 2000, não

foi suficiente para reverter a tendência negativa. O quociente de 0,9 obtido em 2000

permaneceu abaixo do obtido em 1999, igual a 1,0.

O gráfico abaixo retrata os dados da tabela acima.

PROCESSO SELETIVO 2000
Candidatos projetados e inscritos

4

	

rLI iiit

1997 W 1998 D 1999 C2 p1 20 1

Finalizando. os dados apontam para a necessidade de estudos mais minuciosos, de

comportamento de cada curso no contexto do campus e de levantamento das razões que

deterrninaramideteraiinarn a variação da demanda
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PROCESSO SELETIVO/UEMG - EVOLUÇÃO DA RELAÇÃO CANDIDATONAGA

Belo Horizonte

13*E

1997	1998	1999	2000	2001

Campanha
1.5

1.0

0.5

0,0	 -
1997	1998	1999	20XJ	2001

o

'997	1998

Carangola

 1999	2000	21

-

Duirnarttifla

1997	1998	1999	2CXXJ	2001

Divtflbpol'9

1997	1993	1999	2000	2CC1

-..-----.-- .
Ituiutaba

2.5 -•	 -
2.0
1.5	 - ... .L_.

• 0.5	•.
0.0	-- -.	.. t . - .-.-• 4

1-097	1998	1999	2000	2001

-. .--.----

Lavras

0.0 --- -......-- ,.. --

	

1997	1998	1999	200 2C01

Passos

--

	

-	.-

	

0,0 :. _-- •--•--	-

	

1997	1998	1999	2000	2031

Patos de Minas

	1997	1996	1999	2000	2031

Vargiriha

	1997	1998	1999	2000	2031

VESTIBI XLS PtanS
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LEVANTAMENTO DE INSCRIÇÕES
PROCESSO SELETIVO / 2000

CAMPUS/CURSOS	 VAGAS	CANDIDATOS
CAMPUS DE BELO HORIZONTE 1 OFERECIDAS INSCRITOS

ESCOLA DE DESIGN
Decoração - Bacharelado	 ]	40	 420	1 10,50
Decoração - Bacharelado	 40	 4381 10,95
Desenho e Plástica - Licenciatura	 40	 1361	3,40
Desenho Industrial - Bacharelado -	 40	 465	11,63
Habilitação Programação Visual
Desenho Industrial - Bacharelado -	 40	 636	15,901
Habilitação Programação Visual
Desenho Industrial - Bacharelado -	 40	 280	7,00
Habilitação Projeto de Produto
Desenho Industrial - Bacharelado -	 40	 358	8,95
Habilitação Projeto de Produto

ESCOLA DE MUSICA
Educação Artística - Licenciatura -	 40	 81	2,03
Habilitação em Música
Canto - Bacharelado	 10	 23	2,30
Instrumentos	 30	 53	1,76

ESCOLA GUIGNARD
Artes Plásticas - Bacharelado	 25	 121	4,84
Artes Plásticas - Bacharelado	 25	 118	4,72
Artes Plásticas - Bacharelado	 25	 1481	5,92
Educação Artística - Licenciatura -	 25	 71	2,84
Habilitação em Artes Plásticas
Educação Artística - Licenciatura -	 25	 58	2,32
Habilitação em Artes Plásticas
Educação Artística -'Licenciatura -	 25	 86	3,44
Habilitação em Artes Plásticas

FACULDADE DE EDUCAÇÃO
Pedagogia - Licenciatura	 105	 1444	13,75
Pedagogia - Licenciatura	 65	 3481	5,35
Pedagogia - Licenciatura	 70	 12801 18,29

TOTAL GERAL DO CAMPUS	 6564
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