
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS 

GABINETE DA REITORIA 
 

1 / 2 

 

Memorando 120/GAB 
Em 19 de outubro de 2010. 

 
 
 
À: Comunidade universitária - UFLA 
 
 
Assunto: Consórcio das Universidades Federais do Sul/Sudeste de Minas Gerais 

 
 

No dia 19/7/2010 foi iniciada a discussão sobre a possibilidade de criação 
de um Consórcio entre as Universidades Federais do Sul/Sudeste de Minas 
Gerais (UNIFAL-MG, UNIFEI, UFJF, UFLA, UFSJ, UFOP e UFV). A primeira reunião 
foi realizada em Brasília, no gabinete do Ministro da Educação Fernando Haddad 
e contou com a participação, além do senhor Ministro, do Secretário Executivo 
do MEC José Henrique Paim, da Secretária de Educação Superior Maria Paula 
Dallari, do Presidente da CAPES Jorge Almeida Guimarães e de dirigentes das 
sete universidades envolvidas. 

 
Outras reuniões foram realizadas entre os dirigentes e no dia 10/8/2010 foi 

assinado um Protocolo de Intenção (cópia em anexo), formalizando o interesse 
das Universidades em estudar, com maior profundidade, a proposta de criação 
do Consórcio. Desde então, várias reuniões foram organizadas, com a 
participação de reitores, vice-reitores, pró-reitores, diretores e assessores mais 
diretamente ligados às direções executivas das Universidades. As discussões 
foram aprofundadas nas seguintes áreas temáticas, coordenadas pelos 
dirigentes das universidades: Graduação (UNIFAL-MG), Pós-graduação (UFJF), 
Pesquisa e Inovação (UNIFEI), Extensão e Cultura (UFSJ), Assuntos Estudantis 
(UFOP), Planejamento e Gestão (UFLA), Ensino a Distância, Tecnologia da 
Informação e Comunicação (UFV).  

 
O Governo Federal, especialmente o Ministério da Educação e a Casa Civil 

da Presidência da República, juntamente com as coordenações temáticas do 
Consórcio, estão realizando reuniões visando a elaboração de um Projeto de Lei 
(cópia de minuta, versão de 13/10/2010, em anexo) que permita a organização das 
universidades públicas em consórcios. As discussões sobre este PL foram 
iniciadas com a participação de representantes das universidades e de 
integrantes das respectivas assessorias jurídicas.  

 
Paralelamente, as coordenações temáticas acima mencionadas deram 

início à construção de uma proposta de Plano de Desenvolvimento Institucional 
do Consórcio – PDIC (cópia de minuta, versão de 18/10/2010, em anexo) com o 
objetivo de subsidiar as discussões que deverão ocorrer nos conselhos 
superiores das sete universidades, a partir de meados de outubro corrente.  
Foram realizadas cinco reuniões, nas Universidades Federais de Lavras, de São 
João del-Rei, de Ouro Preto, de Juiz de Fora e de Itajubá. 

 



 

No nosso entendimento, a partir dos documentos já existentes (minutas do 
PL e do PDIC 2011-2015), a discussão do assunto pode ser iniciada nos 
Conselhos Superiores da UFLA. Por esta razão estamos encaminhando cópia 
dos documentos supramencionados e solicitamos que o egrégio Conselho 
Universitário dê o encaminhamento que julgar mais apropriado ao assunto, em 
sua reunião extraordinária agendada para o dia 20/10/2010. 

  
Pretendemos adotar o mesmo procedimento no Conselho de Ensino, 

Pesquisa e Extensão - CEPE, em sua reunião ordinária prevista para o dia 
20/10/2010.  

 
Por oportuno, informamos que cópia da minuta do PDIC foi também 

encaminhada à Comissão designada pelo Conselho Universitário para coordenar 
os trabalhos de construção do PDI-UFLA 2011-2015 e aos dirigentes dos órgãos 
que representam os segmentos da comunidade universitária da UFLA (ADUFLA, 
SindUFLA, APG e DCE), para apreciação, análise, discussão e apresentação de 
propostas, por meio dos respectivos representantes que integram o Conselho 
Universitário da UFLA. 

 
Como o processo de discussão do PDIC é dinâmico e ocorrerá 

simultaneamente nos conselhos superiores das sete universidades e nas 
coordenações temáticas do Consórcio, versões atualizadas do documento serão 
periodicamente encaminhadas a todo(a)s o(a)s conselheiro(a)s do CUNI e do 
CEPE por meio eletrônico e postadas no site da UFLA, sempre identificadas 
como VERSÃO_DATA.  

    
 

Atenciosamente, 
 

 
 


