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 O SINTET-UFU e as eleições para os Conselhos Superiores da UFU

 Estamos em período de eleições para conselheiros técnicos administrativos nos

Conselhos Superiores da UFU. Recentemente, tivemos mudanças no processo eleitoral

que deixou de ser conduzido pelo SINTET e passou a ser organizado pela gestão da UFU.

Os Conselhos carregam vital importância para a defesa dos direitos e interesses das

servidoras e dos servidores dentro da Universidade e configuram um espaço de diálogo

extremamente necessário para a defesa da categoria e da educação pública, gratuita, de

qualidade e socialmente referenciada.

Hoje, existem cinco Conselhos Superiores que debatem acerca de toda a vida acadêmica

e administrativa de acordo com a sua competência. São eles: o Conselho de Graduação

(CONGRAD), o Conselho de Extensão, Cultura e Assuntos Estudantis (CONSEX), o

Conselho de Pesquisa e Pós-Graduação (CONPEP), o Conselho Diretor (CONDIR) e o

Conselho Universitário (CONSUN).

Buscando ampliar a democracia do processo e atender aos interesses da categoria, o

SINTET realizou, via formulário eletrônico, uma entrevista com os candidatos aos

conselhos para que os TAEs possam conhecer melhor as propostas dos candidatos que

irão escolher para representar a categoria, com mandato de dois anos. A votação

ocorrerá das 00h às 23h59 do dia 28 de setembro, por meio de votação eletrônica on-line

Helios Voting, disponibilizado no site eletrônico https://vote.heliosvoting.org.

 

https://vote.heliosvoting.org/


CONDIR

Cilésia Aparecida Pereira (Pág. 6 e 7)
Cleiton Rodrigues de Oliveira (não respondeu)
Hélio Cardoso Júnior (não respondeu)
James Soares (Pág. 8 e 9)
João George Moreira (Pág. 10 e 11)
Juliana Rodrigues Lira (não respondeu)
Luciana de Oliveira Almeida (Pág. 12 e 13)
Luís Paulo Pires (Pág. 14 e 15)
Marcia Dutra Ramos Silva (Pág. 16 e 17)
Paulo Ricardo Rabello de Macedo Costa (Pág. 18)
Pedro Santos Guimarães (Pág. 19 e 20)
Robson Luiz Carneiro (Pág. 21 e 22)
Tiago Moreira Borges (Pág. 23 e 24)
Valesca Pereira Wagatsuma (não respondeu)

CONSEX

Altuir Donizete Tiburcio (Pág. 26 e 27)
Ana Beatriz Pereira Lima (não respondeu)
Ana Angélica Belório (Pág. 28 e 29)
Bruno Ferreira Carvalho (não respondeu)
Fabíola Dutra Amaral (não respondeu)
Hélio Cardoso Júnior (não respondeu)
Jair Rosa Pascoal (Pág. 30 e 31)
João George Moreira (Pág. 32 e 33)
Taciana Cecília Ramos (Pág. 34 e 35)

CONGRAD

Gilvane Gonçalves Corrêa (Pág. 37 e 38)
Jaciara Boldrini França (Pág. 39 e 40)
Leandra Paulista de Carvalho (não respondeu

Conheça
as/os candidatos
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CONSUN

Alexandra Rodrigues de Oliveira (Pág. 42 e 43)
André Luiz de Oliveira (não respondeu)
Danielle Oliveira Borges (Pág. 44 e 45)
Dieferson Paiva de Souza (não respondeu)
Eunir Augusto Reis Gonzaga (Pág. 46 e 47)
Fernanda Ferreira Genaro (Pág. 48 e 49)
Hélio Cardoso Júnior (não respondeu)
James Soares (Pág. 50 e 51)
Joana D'Arc Vieira Couto Astolphi (Pág. 52 e 53)
João George Moreira (Pág. 54 e 55)
João Lucas de Paula Batista (Pág. 56 e 57)
José Theodoro de Andrade Neto (não respondeu)
Juliana Pinheiro Fernandes (não respondeu)
Juliana Rodrigues Lira (não respondeu)
Lilia Alves de Oliveira (Pág. 58 e 59)
Lilian Garcia Pontes (não respondeu)
Lucas Pires Rodrigues (Pág. 60 e 61)
Luciana de Oliveira Almeida (Pág. 62 e 63)
Marcelo Divino de Moraes (não respondeu)
Marcos Henrique Godoi Ganzalez (não respondeu)
Michelli Locks Cancellier (não respondeu)
Mônica Silva Segatto (não respondeu)
Otávio Augusto Reis Maciel (Pág. 64 e 65)
Paulo Ricardo Rabello de Macedo Costa (Pág. 66)
Pedro Santos Guimarães (Pág. 67 e 68)
Raquel Borja Peppe (não respondeu)
Robson Luiz Carneiro (Pág. 69 e 70)
Thais Nogueira Gonzaga (não respondeu)
Tiago Moreira Borges (Pág. 71 e 72)
Valéria Paiva Casasanta Garcia (não respondeu)
Valesca Pereira Wagatsuma (não respondeu)

Conheça
as/os candidatos
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Cilésia Aparecida Pereira

Sou servidora técnica administrativa da Universidade desde 2012,

lotada na Secretaria PROGRAD em Patos de Minas. A realização das

reuniões remotas abriram espaço para que mais servidores dos campi

fora de sede possam participar da vida administrativa da UFU, por meio

dos seus Conselhos Superiores e quero contribuir mais com a luta dos

servidores técnicos e com a UFU.

Já participou de algum conselho? Se sim, fale um pouco sobre sua experiência. 

Sim, do CONGRAD. As viagens e os riscos advindos delas (BR 365) me levaram a deixar de

participar. 

O que te levou a se candidatar como representante técnico-administrativo neste

conselho? 

O CONDIR, na minha percepção, é a principal instância de decisão da Universidade. É onde as

decisões impactam a vida de toda a Universidade, inclusive para os campi fora de sede. Por isso

penso poder contribuir nesse Conselho.

No seu entendimento, o serviço público precisa realmente passar por uma reforma

administrativa? 

Sim. Com urgência! O tamanho dos conselhos é um empecilho à objetividade das discussões e

decisões. O corporativismo ainda é muito presente nas decisões. Além da reforma administrativa é

imperativo a revisão do estatuto e organograma da UFU. Os campi fora de sede, oficialmente, não

fazem parte da estrutura organizacional da Universidade.

PROGRAD - Campus Patos de Minas
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PROGRAD - Campus Patos de Minas

Cilésia Aparecida Pereira

Sou servidora técnica administrativa da Universidade desde 2012,

lotada na Secretaria PROGRAD em Patos de Minas. A realização das

reuniões remotas abriram espaço para que mais servidores dos campi

fora de sede possam participar da vida administrativa da UFU, por meio

dos seus Conselhos Superiores e quero contribuir mais com a luta dos

servidores técnicos e com a UFU.

Quais são os principais problemas/desafios que a UFU enfrenta atualmente? 

1. A necessidade de revisão do estatuto e regimento para se adequar à nova realidade social e

institucional. 2. A falta de ousadia e demora na tomada de decisões. Nossa instituição ainda é uma

das mais conservadoras, embora tenha grande relevância na sua produção e qualidade acadêmica.

3. Indefinição em relação a administração dos campi fora de sede.

Qual a sua opinião sobre o Teletrabalho? 

Sou favorável, desde que com regras claras para evitar o favorecimento de alguns em detrimento

de outros. 
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Setor de Restauração 

James Soares

Sou técnico administrativo da UFU há aproximadamente 6 anos, lotado

no Setor de Restauração das Bibliotecas e graduado em

Biblioteconomia. Possuo experiência administrativa como gerente e

chefe de setor, além de integrar algumas comissões internas do SISBI

responsáveis pelo planejamento e tomada de decisões da Unidade. 

Já participou de algum conselho? Se sim, fale um pouco sobre sua experiência. 

Nunca participei, como representante, de nenhum dos Conselhos da UFU. 

O que te levou a se candidatar como representante técnico-administrativo neste

conselho? 

Me candidatei ao CONSUN e ao CONDIR por entender a relevância desses espaços nas decisões

que impactam diretamente a rotina e vivência dos TAEs na Universidade e por visualizar a

importância da representatividade da categoria em todos os espaços de decisão da UFU, sejam

eles os conselhos universitários ou comissões setoriais.

No seu entendimento, o serviço público precisa realmente passar por uma reforma

administrativa? 

Sim é necessário que o serviço público passe por uma reforma administrativa. A reforma que

acredito ser ideal contempla algumas questões: abertura de novos concursos e reposição imediata

de vagas nos quadros efetivos, reavaliação das carreiras extintas, valorização do servidor público

concursado com melhorias nos planos de carreira e incentivo a qualificação.

CONDIR
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Quais são os principais problemas/desafios que a UFU enfrenta atualmente? 

Nossos principais problemas são derivados dos sucessivos contingenciamentos de recursos

promovidos nos anos anteriores. Também é necessário melhorar e ampliar o diálogo e

comunicação da administração superior com os TAEs que não estão em cargos de gestão,

levantando em conta as diferentes realidades setoriais. Ampliar o diálogo e parcerias entre

unidades da UFU. 

Qual a sua opinião sobre o Teletrabalho? 

Sou favorável ao teletrabalho desde que seja uma opção do servidor, que seja reversível a qualquer

momento pelo próprio servidor e que existam garantias de proteção ao servidor. Mas é um tema a

ser discutido com toda a comunidade universitária apontando eventuais prós e contras e

permitindo que ao servidor tomar a melhor decisão para sua realidade. 

CONDIR
Setor de Restauração 

James Soares

Sou técnico administrativo da UFU há aproximadamente 6 anos, lotado

no Setor de Restauração das Bibliotecas e graduado em

Biblioteconomia. Possuo experiência administrativa como gerente e

chefe de setor, além de integrar algumas comissões internas do SISBI

responsáveis pelo planejamento e tomada de decisões da Unidade. 

9



CONDIR

www.sintetufu.org                              sintet.ufu                              sintetufu                                                                                                                            

LAFER-ICIAG

João George Moreira

Me graduei e iniciei minha vida profissional na UFU, mais

especificamente no INBIO. Atualmente trabalho no laboratório de

fertilizantes, no ICIAG. Sou muito interessado no desenvolvimento e na

defesa de nossa universidade como instituição pública com atuação de

excelência e com foco na promoção de justiça social e na melhoria das

condições de trabalho dos TAEs.

Já participou de algum conselho? Se sim, fale um pouco sobre sua experiência. 

Atuei por dois anos no Conselho do ICIAG. Foi uma experiência enriquecedora, onde pude

aprimorar minha organização e participação nesse tipo de tarefa. Percebi o quanto é importante

que nos engajemos nos assuntos da universidade e pautar as demandas da nossa categoria é a

única forma de sermos ouvidos.

O que te levou a se candidatar como representante técnico-administrativo neste

conselho? 

Venho acompanhando as orientações sobre as funções dos conselhos superiores e considerei que

eu conseguiria contribuir de maneira consistente no conselho, pois tenho grande estima em nossa

universidade e acredito que a categoria TAE constrói essa instituição de maneira muito relevante e

significativa, devendo ser representada por quem tenha compromisso com a mesma.

No seu entendimento, o serviço público precisa realmente passar por uma reforma

administrativa? 

A reforma administrativa que está sendo pautada pelo governo federal é a completa implosão do

serviço público brasileiro, e não servirá para corrigir nenhum dos problemas que poderiam ser

pautados. Sou completamente contrário a retrocessos nas carreiras do serviço público e caso

fosse ser feita uma reforma, deveria ser feita com amplo debate e com transparência.

10
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LAFER-ICIAG

João George Moreira

Me graduei e iniciei minha vida profissional na UFU, mais

especificamente no INBIO. Atualmente trabalho no laboratório de

fertilizantes, no ICIAG. Sou muito interessado no desenvolvimento e na

defesa de nossa universidade como instituição pública com atuação de

excelência e com foco na promoção de justiça social e na melhoria das

condições de trabalho dos TAEs.

Quais são os principais problemas/desafios que a UFU enfrenta atualmente? 

Os principais problemas que enxergo na UFU são a falta de recursos para serviços básicos,

excessivas interferências externas na administração, edificações com muitos problemas estruturais

e de acessibilidade, pouquíssimo diaĺogo da administração com os TAE e os discentes, muita

insegurança e casos de furtos e assaltos.

Qual a sua opinião sobre o Teletrabalho? 

Não é uma modalidade de trabalho que seja possível para o conjunto de atividades que

desempenho, entretanto, percebo que há colegas que se beneficiam com essa modalidade de

trabalho. Acredito que seja praticável em alguns casos, mas precisa ser aprimorado, especialmente

para não onerar e sobrecarregar servidores que atuem nesse regime de trabalho.

11
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IBTEC - Campus Patos de Minas 

Luciana Oliveira Almeida

Sou bióloga do IBTEC, graduada e pós graduada na UFU e desde que

me tornei servidora dedico muito para estabelecer o campus de Patos

onde estou lotada. Sei que a UFU precisa de mudanças e por isso tento

participar e conhecer sobre o seu funcionamento. Posso não conseguir

melhorar o que acredito estar ultrapassado, mas eu sempre vou tentar. 

Já participou de algum conselho? Se sim, fale um pouco sobre sua experiência. 

Ainda não. 

O que te levou a se candidatar como representante técnico-administrativo neste

conselho? 

Acredito que se estou vendo coisas que podem e devem ser transformadas, não adianta eu apenas

reclamar como um mero espectador. Eu preciso ser um ator da causa para que ao menos eu possa

expor minhas ideias e mesmo não conseguindo poder dizer que tentei fazer o meu melhor. 

No seu entendimento, o serviço público precisa realmente passar por uma reforma

administrativa? 

Acredito que sim. Mas essa reforma deve ser feita no legislativo, no judiciário e no executivo

necessariamente nesta ordem.

Quais são os principais problemas/desafios que a UFU enfrenta atualmente? 

Infelizmente vivemos momentos de caos quanto a política de educação, pois o governo não nos

apoia. Logo, o primeiro problema é a falta de recurso financeiro. Outro ponto é a evasão de alunos e

considerando o quanto o calendário acadêmico está atrasado isso tende a piorar. Falta politicas

claras para ajudar a capacitação dos técnicos. Falta conselhos mais coesos. 

12
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João George Moreira

Qual a sua opinião sobre o Teletrabalho? 

Acredito que o teletrabalho tem seus pós e contras, entretanto, desde que o servidor saiba que

seus gastos em casa irão aumentar e cumpra suas metas e obrigações em dia, sou a favor.

Particularmente sei que isso não será para todos os servidores visto as peculiaridades de cada

função. Mas no tocante, sou a favor. 

IBTEC - Campus Patos de Minas 

Luciana Oliveira Almeida

Sou bióloga do IBTEC, graduada e pós graduada na UFU e desde que

me tornei servidora dedico muito para estabelecer o campus de Patos

onde estou lotada. Sei que a UFU precisa de mudanças e por isso tento

participar e conhecer sobre o seu funcionamento. Posso não conseguir

melhorar o que acredito estar ultrapassado, mas eu sempre vou tentar. 
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CONDIR
DIRSU

Luis Paulo Pires

Sou fruto da UFU em todos os sentidos e me apresentar envolve contar

a minha história na instituição. Sou filho de dois servidores TAEs

aposentados e que ingressaram nessa universidade ainda nos anos 70.

Fui aluno da Eseba, da Biologia, do Mestrado e Doutorado em Ecologia.

Atualmente, sou TAE. Na UFU tive as minhas mais marcantes

experiências pessoais e profissionais.

Já participou de algum conselho? Se sim, fale um pouco sobre sua experiência. 

Já fui representante discente no Conselho do Instituto de Biologia, representante TAE no Conselho

do Instituto de Geografia e, atualmente, sou representante TAE no Consun. Em todas essas

ocasiões, pude experimentar os vários espectros da realidade universitária, e em todas também

atuei ativamente em defesa da UFU.

O que te levou a se candidatar como representante técnico-administrativo neste

conselho? 

Tenho vivido intensamente a UFU desde o meu ingresso na instituição. Minha candidatura ao

Condir é no sentido de aumentar a intensidade dessa vivência, pois trata-se de um conselho com

características específicas, diferentes daquelas que já experimentei em outros colegiados.

No seu entendimento, o serviço público precisa realmente passar por uma reforma

administrativa? 

Toda reforma que tenha por objetivo a modernização do serviço público e a melhoria do

atendimento ao cidadão, e que tenha por método a valorização do servidor público, é bem vinda e

tem o meu apoio. Entretanto, a proposta apresentada pelo atual governo está longe desses

preceitos.

14
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CONDIR

Quais são os principais problemas/desafios que a UFU enfrenta atualmente? 

Assim como as outras IFES, a conjuntura política atual impõe grandes desafios à UFU, sobretudo

devido ao contingenciamento de recursos, o ataque à autonomia universitária e à desvalorização

dos servidores universitários (expressa, neste último, pela proposta de reforma administrativa atual).

Qual a sua opinião sobre o Teletrabalho? 

Atualmente, creio que a discussão sobre o Teletrabalho na UFU está um pouco desfocada, uma

vez que grande parte das opiniões são emitidas a partir da experiência dos servidores com o

trabalho remoto, que NÃO é Teletrabalho. Dito isso, vejo vantagens e desvantagens, mas ainda é

necessário aprofundar mais o debate. O Teletrabalho não é a panaceia do serviço público.

DIRSU

Luis Paulo Pires
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Sou fruto da UFU em todos os sentidos e me apresentar envolve contar

a minha história na instituição. Sou filho de dois servidores TAEs

aposentados e que ingressaram nessa universidade ainda nos anos 70.

Fui aluno da Eseba, da Biologia, do Mestrado e Doutorado em Ecologia.

Atualmente, sou TAE. Na UFU tive as minhas mais marcantes

experiências pessoais e profissionais.
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CONDIR
Laboratório de Análises Clínicas/ HC-UFU

Marcia Dutra Ramos Silva

Meu nome é Márcia Dutra, sou servidora no laboratório de análises

clínicas do HC, tenho formação técnica em laboratório e doutorado em

física e sou candidata a representá-los no Condir. Sou uma pessoa que

busca a melhoria das nossas práticas e serviços com a maior

humanização possível. Não gosto de injustiças e acredito na educação

e serviços públicos de qualidade.

16

Já participou de algum conselho? Se sim, fale um pouco sobre sua experiência. 

Fui reconduzida ao segundo mandato no Consun e seu término se dará em novembro de 2021.

Muitas pautas que são caras aos técnicos são deliberadas nos conselhos e participamos deles

com muita garra para evitar perdas e também garantir vitórias a essa classe tão necessária ao

funcionamento da instituição. 

O que te levou a se candidatar como representante técnico-administrativo neste

conselho? 

A necessidade de termos representantes nestes conselhos e a ausência dos técnicos nesses

espaços de representação e de luta pela classe tem me impelido a participar do conselhos. Mas

tem sido um aprendizado enorme.

No seu entendimento, o serviço público precisa realmente passar por uma reforma

administrativa? 

Sim. O serviço público precisa sempre de melhorias, mas as propostas que temos visto tem

passado longe desse fim. Na verdade fins políticos ou eleitoreiros tem tido mais peso nas reformas

do que o serviço público como fim.
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CONDIR

Quais são os principais problemas/desafios que a UFU enfrenta atualmente? 

A UFU enfrenta os problemas comuns as instituições, principalmente nesse governo, que é o corte

de verbas, precarização e ataque frontal ao servidor público. Para além disso, gestão aliada a

terceirização dos serviços e a interferência do MP na autonomia da universidade mesmo em

questões básicas. E ainda problemas inerentes as gestões, assédios, capacitação.

Qual a sua opinião sobre o Teletrabalho? 

O teletrabalho se mostrou eficiente em várias áreas, mas deve ser mantido após pandemia em

formato facultativo para aqueles que quiserem. Entretanto, precisamos ter atenção as perdas que o

governo quer imputar aos servidores neste formato. É preciso regulamentar adequadamente essa

modalidade e até de forma a não impedir a volta do funcionário ao formato presencial.
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Laboratório de Análises Clínicas/ HC-UFU

Marcia Dutra Ramos Silva

Meu nome é Márcia Dutra, sou servidora no laboratório de análises

clínicas do HC, tenho formação técnica em laboratório e doutorado em

física e sou candidata a representá-los no Condir. Sou uma pessoa que

busca a melhoria das nossas práticas e serviços com a maior

humanização possível. Não gosto de injustiças e acredito na educação

e serviços públicos de qualidade.
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CONDIR
Centro Cirúrgico 

Paulo Ricardo Rabello de Macedo Costa

Tenho 51 anos, sou médico Anestesiologista. Sou técnico administrativo

há 20 anos, já trabalhei como médico em outras instituições de ensino

superior, conheço a nossa realidade bem como a de outros hospitais

universitários; trabalho diretamente com os usuários e com várias

categorias da UFU; sei das necessidades e vontades dos funcionários

da universidade.

Já participou de algum conselho? Se sim, fale um pouco sobre sua experiência. 

Sim. CONAD, antes de ser desativado pelo reitor passado. Tive contato com a administração do

HC-UFU bem como com os problemas pouco externados sobre gestão.

O que te levou a se candidatar como representante técnico-administrativo neste

conselho? 

Tentar colaborar com a UFU no âmbito administrativo e formativo.

No seu entendimento, o serviço público precisa realmente passar por uma reforma

administrativa? 

Sim, valorizando seus funcionários, melhor remuneração, incentivo à capacitações e pós-

graduações.

Quais são os principais problemas/desafios que a UFU enfrenta atualmente? 

Descrédito do funcionário público perante à administração superior e sociedade em geral.

Qual a sua opinião sobre o Teletrabalho? 

Acho que é uma ferramenta que veio para ficar, porém necessita de melhor divulgação e controle

interno.
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CONDIR
Divisão de Apoio ao Docente/PROGEP

Pedro Santos Guimarães

Sou Assistente em Administração desde maio de 2012, lotado na

DIADO/PROGEP. Desde dezembro de 2013 exerço a função de

Coordenador da Divisão. Sou graduado em engenharia de computação

e especialista em matemática financeira e estatística, atualmente

cursando mestrado em gestão organizacional. Participo também da

comissão de assessoramento do SEI.

Já participou de algum conselho? Se sim, fale um pouco sobre sua experiência. 

Já fui representante por duas vezes no CONDIR, no período de outubro/16 a outubro/18 e abril/19 a

abril/21, e participei de importantes discussões, inclusive relatando o processo que gerou a

Resolução nº 5/2017, a qual corrigiu o cálculo do número de representantes TAE no CONDIR.

O que te levou a se candidatar como representante técnico-administrativo neste

conselho? 

Acredito que posso contribuir com as discussões nos conselhos e levar a visão dos técnicos a

estes espaços, que são compostos em sua grande maioria por professores. Tenho experiência e

conhecimento sobre a legislação federal e demais normas que regem o funcionamento da UFU.

No seu entendimento, o serviço público precisa realmente passar por uma reforma

administrativa? 

Acredito que sejam necessários aperfeiçoamentos, mas não a reforma que foi proposta pelo

governo federal. O que está proposto acabaria gerando o fim da estabilidade e da prerrogativa que

o servidor efetivo tem de exercer seu trabalho e cumprir suas responsabilidades visando o bem

público, e não atender a interesses particulares.
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CONDIR

Quais são os principais problemas/desafios que a UFU enfrenta atualmente? 

O principal problema, a meu ver, é a restrição orçamentária, que tem impactado nos investimentos

e no funcionamento da UFU. Outra questão é a política contrária à educação pública que vem

sendo implantada já há alguns anos, com tentativas de restringir a atuação das Universidades.

Qual a sua opinião sobre o Teletrabalho? 

Acredito que o teletrabalho é uma opção interessante e viável no contexto atual, de uso de

tecnologias e possibilidades de trabalho à distância. Cada servidor deverá fazer uma avaliação de

sua situação e contexto e optar por participar ou não.

Divisão de Apoio ao Docente/PROGEP

Pedro Santos Guimarães

Sou Assistente em Administração desde maio de 2012, lotado na

DIADO/PROGEP. Desde dezembro de 2013 exerço a função de

Coordenador da Divisão. Sou graduado em engenharia de computação

e especialista em matemática financeira e estatística, atualmente

cursando mestrado em gestão organizacional. Participo também da

comissão de assessoramento do SEI.
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CONDIR

22

Diretoria Acadêmica/PROGRAD

Robson Luiz Carneiro

Meu nome é Robson Luiz Carneiro, formado em Administração pela

UNITRI, com especialização em Gestão Empresarial pela UFU e sou

lotado na Diretoria Acadêmica, no Setor de Atendimento ao Discente.

Estou na UFU há 12 anos. Já fui conselheiro no CONSUN por dois

mandatos e atualmente estou como Conselheiro do CONDIR, além de

representar os trabalhadores na luta sindical.

Já participou de algum conselho? Se sim, fale um pouco sobre sua experiência. 

Participo atualmente no CONDIR e já fui membro do CONSUN por dois mandatos. Também

atualmente, pelo SINTET-UFU acompanho o CONSUN na cadeira destinada ao sindicato. A

experiência no CONSUN foi muito gratificante e um aprendizado grande. Tivemos vitórias

gratificantes como as 30 horas, mas também tivemos experiências ruins como a aprovação da

EBSERH.

O que te levou a se candidatar como representante técnico-administrativo neste

conselho? 

Por entender que este conselho, por discutir as políticas institucionais macros da UFU é onde eu

poderia contribuir de uma maneira mais efetiva para a consolidação da figura dos técnicos e das

técnicas dentro da universidade.

No seu entendimento, o serviço público precisa realmente passar por uma reforma

administrativa? 

Não, no meu entendimento, o serviço público precisa é de investimento. Investimento na sua

modernização e investimento na qualificação dos servidores e das servidoras, investimento em

concursos públicos. Estamos muito aquém daquilo que o Estado tem obrigação e condições de

oferecer. Mais servidores concursados, é isso.
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CONDIR

22

Quais são os principais problemas/desafios que a UFU enfrenta atualmente? 

Vejo que o principal problema da UFU, e de todas as universidades, é a falta de autonomia. Os

governos, por uma chantagem orçamentária vêm tirando essa autonomia das universidades e não

temos visto uma reação consistente destas pra reverter isso. Mesmo com todas as garantias

constitucionais pra essa autonomia ficamos à mercê dessa chantagem orçamentária.

Qual a sua opinião sobre o Teletrabalho? 

Penso que o Teletrabalho é muito atrativo pela aparente comodidade que ele apresenta, mas é

muito pesado pela cultura que ainda temos. Pras mulheres principalmente. Porém, penso que é uma

experiência que deve ser feita, mas de modo facultativo e não compulsório, e claro, com a garantia

de subsídios aos custos que ele vai representar ao servidor e à servidora.

Diretoria Acadêmica/PROGRAD

Robson Luiz Carneiro

Meu nome é Robson Luiz Carneiro, formado em Administração pela

UNITRI, com especialização em Gestão Empresarial pela UFU e sou

lotado na Diretoria Acadêmica, no Setor de Atendimento ao Discente.

Estou na UFU há 12 anos. Já fui conselheiro no CONSUN por dois

mandatos e atualmente estou como Conselheiro do CONDIR, além de

representar os trabalhadores na luta sindical.
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CONDIR

Divisão de Licitação

Tiago Moreira Borges

Possuo licenciatura em Matemática pela Universidade Estadual de

Goiás (2009), mestrado em Administração Pública pelo Instituto

Universitário de Lisboa - ISCTE - IUL (2016), e atualmente faço

graduação em Administração pela UFU. Trabalho desde 2019 como

Coordenador da Divisão de Licitação. Sou muito crítico e apaixonado

pela transparência pública e pela inovação.

Já participou de algum conselho? Se sim, fale um pouco sobre sua experiência. 

Nunca atuei em nenhum conselho. 

O que te levou a se candidatar como representante técnico-administrativo neste

conselho? 

A vontade de participar nas mudanças estratégicas da UFU, podendo levar a visão de quem atua

na área de licitações nas propostas estruturais da instituição. Também procuro levar as dificuldades

de quem atua neste processo buscando um melhor planejamento do gasto público.

No seu entendimento, o serviço público precisa realmente passar por uma reforma

administrativa? 

Sim, é necessária uma reforma administrativa que gere valores ao serviço público. A necessidade

da reforma do serviço público pode ser evidente, como para acabar com a diferença entre salários

e benefícios de mesma função em poderes diferentes.
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CONDIR

Quais são os principais problemas/desafios que a UFU enfrenta atualmente? 

A constante redução do orçamento o que dificulta a manutenção das atividades; os altos índices de

retenção e evasão que demonstram uma dificuldade no atendimento às políticas públicas de

educação; e aumentar a internacionalização.

Qual a sua opinião sobre o Teletrabalho? 

Favorável para algumas atividades, visto que nem toda atividade permite sua realização. Acredito

que a utilização de, ao menos, modelos híbridos permitiriam a melhor utilização dos espaços físicos

bem como acarretam um aumento da qualidade de vida dos servidores. Deve, entretanto, vir

acompanhado de um programa de gestão.

Divisão de Licitação

Tiago Moreira Borges

Possuo licenciatura em Matemática pela Universidade Estadual de

Goiás (2009), mestrado em Administração Pública pelo Instituto

Universitário de Lisboa - ISCTE - IUL (2016), e atualmente faço

graduação em Administração pela UFU. Trabalho desde 2019 como

Coordenador da Divisão de Licitação. Sou muito crítico e apaixonado

pela transparência pública e pela inovação.

24



Eleições

para

Conselhos

Superiores

da UFU

CONSEX

www.sintetufu.org                              sintet.ufu                              sintetufu                                                                                                                            25



CONSEX
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Setor de Pronto Socorro HC-UFU

Altuir Donisete Tiburcio

Me formei Auxiliar de Enfermagem. Prestei concurso na UFU.

Posteriormente me formei tecnólogo em gestão pública. Estive

coordenador de Políticas Sociais Antirracismo no SINTET-UFU. Atuei

como conselheiro no Conselheiro Municipal de Saúde da Prefeitura

Municipal de Uberlândia.

Já participou de algum conselho? Se sim, fale um pouco sobre sua experiência. 

Sim, atuei no CONDIR. Tive um aprendizado muito bom durante o período que lá estive. Participei

de várias tomadas de decisão através de falas e votos.

O que te levou a se candidatar como representante técnico-administrativo neste

conselho? 

A esperança de levar adiante projetos relacionados à Cultura, dentre elas a cultura afro

descendente, em que já desenvolvi 4 projetos que foram aprovados na PROEXC e estão sendo

desenvolvidos sobre esta temática. Espero ter a chance de desenvolver outros e também adquirir

mais conhecimentos e estudo de outros.

No seu entendimento, o serviço público precisa realmente passar por uma reforma

administrativa? 

Penso que seja necessário ampliações em alguns setores do governo principalmente.
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Quais são os principais problemas/desafios que a UFU enfrenta atualmente? 

Falta de recursos, insumos e de pessoal dentro da instituição.

Qual a sua opinião sobre o Teletrabalho? 

Pode ser uma modernidade que está deixando muito a desejar. Quando você não vê, quem está do

outro lado, fica a incerteza sobre tal atendimento e às vezes não resolve o problema em questão.

Setor de Pronto Socorro HC-UFU

CONSEX
Altuir Donisete Tiburcio

Me formei Auxiliar de Enfermagem. Prestei concurso na UFU.

Posteriormente me formei tecnólogo em gestão pública. Estive

coordenador de Políticas Sociais Antirracismo no SINTET-UFU. Atuei

como conselheiro no Conselheiro Municipal de Saúde da Prefeitura

Municipal de Uberlândia.
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Divisão de Formação - Escola de Extensão

Ana Angélica Belório

Meu nome é Ana Angélica Belório, sou Assistente em Administração,

desde março de 2008. Ingressei na Pró-reitoria de Extensão e Cultura

em 2013 e atualmente atuo como coordenadora da Divisão de

Formação - Escola de Extensão, com a função de apoiar na formação e

orientação sobre as normativas e práticas extensionistas para as

comunidades interna e externa à UFU. 

Já participou de algum conselho? Se sim, fale um pouco sobre sua experiência. 

Nunca fui membro de nenhum Conselho Superior da UFU.

O que te levou a se candidatar como representante técnico-administrativo neste

conselho? 

As atribuições da Escola de Extensão são interligadas diretamente às decisões do CONSEX, e por

isso busco colaborar com o fortalecimento da extensão dentro e fora da UFU, a partir das

experiências e práticas que vivenciamos em nossas rotinas e contribuir nas decisões relativas à

extensão dentro da UFU.

No seu entendimento, o serviço público precisa realmente passar por uma reforma

administrativa? 

Se as Reformas trazem desvalorização para a educação, a saúde e seus profissionais, eu não

apoio. Elas fragilizam o serviço público e contribuem para o sucateamento, principalmente, das

Instituições de Ensino Superior. O que precisamos é mais atenção, investimento e valorização para

a saúde, educação e ciência!
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Quais são os principais problemas/desafios que a UFU enfrenta atualmente? 

Além da pandemia, a UFU enfrenta o pouco investimento e a queda de seus recursos financeiros,

prejudicando nas expansões e no desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa e extensão. E

mesmo com esses desafios, a UFU não parou, se adaptou com segurança a nova realidade,

buscando alternativas que melhor atendiam à todos/as da comunidade interna e externa à UFU.

Qual a sua opinião sobre o Teletrabalho? 

Sou favorável ao Teletrabalho, visto que muitas atividades desenvolvidas e oferecidas pela

Universidade tem potencial para se adequar à essa modalidade. Vimos que durante a pandemia,

muitos setores e suas devidas atividades foram transferidas para o remoto sem prejuízo para a

UFU, pois o trabalho não parou e as produções e os resultados continuaram acontecendo.

CONSEX

Divisão de Formação - Escola de Extensão

Ana Angélica Belório

Meu nome é Ana Angélica Belório, sou Assistente em Administração,

desde março de 2008. Ingressei na Pró-reitoria de Extensão e Cultura

em 2013 e atualmente atuo como coordenadora da Divisão de

Formação - Escola de Extensão, com a função de apoiar na formação e

orientação sobre as normativas e práticas extensionistas para as

comunidades interna e externa à UFU. 
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CONSEX

Centro Cirúrgico

Jair Rosa Pascoal

Eu sou o Jair Rosa, fui diretor do Grêmio Estudantil, membro de

colegiado em 4 cursos da Escola Técnica de Saúde e representante

discente no Colegiado no Curso de Enfermagem/UFU. Fui membro do

conselho de Ética de Enfermagem do HC-UFU. Atualmente, também

curso Medicina nesta instituição

Já participou de algum conselho? Se sim, fale um pouco sobre sua experiência. 

Conselho de Ética de Enfermagem/UFU

O que te levou a se candidatar como representante técnico-administrativo neste

conselho? 

Eu acredito que posso contribuir muito, no diálogo interno e externo na continuidade da construção

de uma UFU comprometida com sua função educadora.

No seu entendimento, o serviço público precisa realmente passar por uma reforma

administrativa? 

A reforma administrativa se faz necessária a partir de diálogo entre os pares, os quais, depois de

muito debate, julguem necessária a reforma ou não. Para se realizar uma reforma, primeiro,

precisamos identificar quais áreas precisam ser reformadas, e quais os tipos de reforma deverão

ser propostos.
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Quais são os principais problemas/desafios que a UFU enfrenta atualmente? 

Os desafios mais proeminentes, dentre outros, estão na área acadêmica (graduação, mestrado,

doutorado, todas as pós-graduação, as pesquisas e extensão), em um senário pós-covid, em que a

forma de ensino com a implementação da modalidade online deixou de ser apenas uma opção,

mas algo que se deve discutir.

Qual a sua opinião sobre o Teletrabalho? 

Assim como se deve discutir a implementação da modalidade online para área acadêmica, o

teletrabalho também é uma modalidade que deve ser discutida, no sentido de implantar ou não na

instituição.

Centro Cirúrgico

Jair Rosa Pascoal

Eu sou o Jair Rosa, fui diretor do Grêmio Estudantil, membro de

colegiado em 4 cursos da Escola Técnica de Saúde e representante

discente no Colegiado no Curso de Enfermagem/UFU. Fui membro do

conselho de Ética de Enfermagem do HC-UFU. Atualmente, também

curso Medicina nesta instituição

CONSEX
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LAFER-ICIAG

João George Moreira

Me graduei e iniciei minha vida profissional na UFU, mais

especificamente no INBIO. Atualmente trabalho no laboratório de

fertilizantes, no ICIAG. Sou muito interessado no desenvolvimento e na

defesa de nossa universidade como instituição pública com atuação de

excelência e com foco na promoção de justiça social e na melhoria das

condições de trabalho dos TAEs.

Já participou de algum conselho? Se sim, fale um pouco sobre sua experiência. 

Atuei por dois anos no Conselho do ICIAG. Foi uma experiência enriquecedora, onde pude

aprimorar minha organização e participação nesse tipo de tarefa. Percebi o quanto é importante

que nos engajemos nos assuntos da universidade e pautar as demandas da nossa categoria é a

única forma de sermos ouvidos.

O que te levou a se candidatar como representante técnico-administrativo neste

conselho? 

Ao longo de minha trajetória acadêmica e profissional na UFU, sempre me conectei mais com os

temas que envolviam o contato com a comunidade externa à universidade. É um tema que tenho

forte conexão e interesse, e associado à minha disposição em representar a categoria de maneira

ativa, acredito que tenha condições de contribuir muito com esse conselho.

No seu entendimento, o serviço público precisa realmente passar por uma reforma

administrativa? 

A reforma administrativa que está sendo pautada pelo governo federal é a completa implosão do

serviço público brasileiro, e não servirá para corrigir nenhum dos problemas que poderiam ser

pautados. Sou completamente contrário a retrocessos nas carreiras do serviço público e caso

fosse ser feita uma reforma, deveria ser feita com amplo debate e com transparência.

CONSEX
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LAFER-ICIAG

João George Moreira

Me graduei e iniciei minha vida profissional na UFU, mais

especificamente no INBIO. Atualmente trabalho no laboratório de

fertilizantes, no ICIAG. Sou muito interessado no desenvolvimento e na

defesa de nossa universidade como instituição pública com atuação de

excelência e com foco na promoção de justiça social e na melhoria das

condições de trabalho dos TAEs.

Quais são os principais problemas/desafios que a UFU enfrenta atualmente? 

Os principais problemas que enxergo na UFU são a falta de recursos para serviços básicos,

excessivas interferências externas na administração, edificações com muitos problemas estruturais

e de acessibilidade, pouquíssimo diaĺogo da administração com os TAE e os discentes, muita

insegurança e casos de furtos e assaltos.

Qual a sua opinião sobre o Teletrabalho? 

Não é uma modalidade de trabalho que seja possível para o conjunto de atividades que

desempenho, entretanto, percebo que há colegas que se beneficiam com essa modalidade de

trabalho. Acredito que seja praticável em alguns casos, mas precisa ser aprimorado, especialmente

para não onerar e sobrecarregar servidores que atuem nesse regime de trabalho.

CONSEX
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Já participou de algum conselho? Se sim, fale um pouco sobre sua experiência. 

Não participei de Conselhos Superiores da UFU. 

O que te levou a se candidatar como representante técnico-administrativo neste

conselho? 

Atuo na PROEXC/UFU há 6 anos e acredito na indispensabilidade dessas áreas associadas ao

ensino e à pesquisa para a melhor formação da nossa comunidade universitária. O que me motivou

a me candidatar ao CONSEX é a confiança nessa perspectiva transformadora e a intenção de

contribuir com debates e com a efetivação de ações extensionistas e culturais na UFU. 

No seu entendimento, o serviço público precisa realmente passar por uma reforma

administrativa? 

A reforma administrativa proposta atualmente não melhora a prestação do serviço público. Pelo

contrário: tal reforma precariza as condições de trabalho, o que reflete na decadência do serviço

ofertado à população, e causa o desmonte da Administração Pública, contrariando os avanços

previstos na Constituição Federal de 1988. Desse modo, sou desfavorável a ela. 
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Divisão de Fomento à Cultura - DICULT/PROEXC

Taciana Cecília Ramos 

Sou Taciana Cecília Ramos, bacharel e especialista em Direito pela

UFU, técnica administrativa em Educação nessa Instituição desde 2015

e lotada na Pró-reitoria de Extensão e Cultura (PROEXC) desde minha

nomeação. Atuei na Diretoria de Extensão e agora estou na Diretoria de

Cultura. Sou apaixonada pelas duas áreas e cresci muito com elas! 

CONSEX
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Quais são os principais problemas/desafios que a UFU enfrenta atualmente? 

Um dos principais problemas enfrentados pela UFU é a distinção que ainda persiste no tratamento

entre docentes e técnicos administrativos. A falta do conhecimento de todo o processo para

processamento das demandas administrativas, dada a grande setorização do serviço público em

geral, também é um óbice, assim como os cortes orçamentários atuais.

Qual a sua opinião sobre o Teletrabalho? 

O teletrabalho pode ser um avanço na prestação do serviço público, principalmente no que se

refere à qualidade de trabalho dos servidores, mas precisa ser melhor debatido nas instâncias da

Universidade para ser uma proposta condizente com a garantia de atendimento do ensino

qualificado de nossos estudantes e no oferecimento contínuo de bons serviços à comunidade. 

CONSEX

Divisão de Fomento à Cultura - DICULT/PROEXC

Taciana Cecília Ramos 

Sou Taciana Cecília Ramos, bacharel e especialista em Direito pela

UFU, técnica administrativa em Educação nessa Instituição desde 2015

e lotada na Pró-reitoria de Extensão e Cultura (PROEXC) desde minha

nomeação. Atuei na Diretoria de Extensão e agora estou na Diretoria de

Cultura. Sou apaixonada pelas duas áreas e cresci muito com elas! 
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CONGRAD
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Coordenação do Curso de Ciências Biológicas

Gilvane Gonçalves Corrêa

Meu nome é Gilvane e sou técnica em assuntos educacionais do curso

de Ciências Biológicas (Campus Umuarama) desde 2009, quando me

filei ao SINTET. Da graduação ao doutoramento estudo as políticas

públicas do ensino superior e, no exercício da função, exercito o diálogo

de qualidade nos espaços e assentos que ocupei e ocupo. Peço o seu

voto para uma vaga do CONGRAD. 

Já participou de algum conselho? Se sim, fale um pouco sobre sua experiência. 

Estou encerrando o mandato no Conselho do Instituto de Biologia onde atuei de forma decisiva em

prol da Consulta Paritária para Diretor e Coordenador de curso. Participei das comissões de

Revisão das Normas de Graduação (CONGRAD), Teletrabalho (PROGEP), Calendário Acadêmico

(CONGRAD), Consulta Eleitoral para Reitor (CONSUN) e sou suplente no Fórum de Licenciaturas.

O que te levou a se candidatar como representante técnico-administrativo neste

conselho? 

Desejo manter o calendário acadêmico com tempos exequíveis de ação, atentar aos critérios de

preenchimento de vagas na graduação e ainda a aprovação dos currículos cursos. Por proposição

apresento a necessidade de construção de políticas e indicadores para acompanhamento da

trajetória de formação do estudante de forma a maximizar o sucesso acadêmico.

No seu entendimento, o serviço público precisa realmente passar por uma reforma

administrativa? 

A DEforma Administrativa atual visa o desmonte do serviço público utilizando diferentes

dispositivos legais que facilitam a movimentação do servidor e flexibilizam o princípio da

estabilidade para novos servidores. Uma Reforma Administrativa é necessária, contanto que sirva

como um instrumento de melhoria de gestão e dos serviços oferecidos à população brasileira.
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Quais são os principais problemas/desafios que a UFU enfrenta atualmente? 

O movimento nacional de destruição do serviço público e de desmerecimento do servidor público

também está dentro da UFU. Empreender ações ou políticas sem o debate amplo e democrático é

temeroso ao serviço prestado ao público. Entendo que devemos ocupar os espaços de

participação da categoria para ampliar nossa forma de atuação em prol de democracia interna na

UFU.

Qual a sua opinião sobre o Teletrabalho? 

O teletrabalho pode contribuir com a qualidade do serviço público e atender necessidades da

categoria. A proposta do Ministério da Economia não é boa. Ela desresponsabiliza governo e

instituição. A proposta da Comissão PROGEP, que será apreciada no CONDIR, tem um pequeno

avanço nesta área e exigirá luta pela Autonomia Universitária e Direitos Trabalhistas.

Coordenação do Curso de Ciências Biológicas

Gilvane Gonçalves Corrêa

Meu nome é Gilvane e sou técnica em assuntos educacionais do curso

de Ciências Biológicas (Campus Umuarama) desde 2009, quando me

filei ao SINTET. Da graduação ao doutoramento estudo as políticas

públicas do ensino superior e, no exercício da função, exercito o diálogo

de qualidade nos espaços e assentos que ocupei e ocupo. Peço o seu

voto para uma vaga do CONGRAD. 

CONGRAD
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CONGRAD

Já participou de algum conselho? Se sim, fale um pouco sobre sua experiência. 

Fui conselheira do CONGRAD e atualmente finalizo meu segundo mandato no CONSUN. Sempre

busquei ser atuante na Universidade, por compreender que todos nós podemos ajudar na sua

construção, uma vez que somos nós a Universidade.

O que te levou a se candidatar como representante técnico-administrativo neste

conselho? 

Minha primeira experiência foi no CONGRAD e desejo retornar por compreender que tenho muito a

contribuir, e pela importância deste conselho à UNIVERSIDADE como um todo. Atualmente estou

na coordenação de Licenciatura em Química e faço parte do Fórum de Licenciaturas, assim,

acredito ter muito a contribuir neste conselho.

No seu entendimento, o serviço público precisa realmente passar por uma reforma

administrativa? 

Não no sentido que está sendo proposto. O que precisamos é de aumento de concurso público,

uma vez que passamos por déficit de servidores por não reposição dos aposentados, precisamos

de reajuste que acompanhe a inflação, de política de valorização, de verbas para a ampliação das

vagas dos discentes e aumente os auxílios para estes. Esta é a reforma que precisamos. 

Coordenação Licenciatura em Química

Jaciara Boldrini França

Sou servidora na UFU desde 2016, atuo nos conselhos superiores

desde o ingresso na Universidade. Já fui conselheira do Congrad e

atualmente termino meu segundo mandato no CONSUN. Trabalho

junto ao SNTET-UFU desde o ingresso, auxiliando na busca por uma

universidade púbica, inclusive, universal e plural. Sou Pedagoga e

Advogada por formação.
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Quais são os principais problemas/desafios que a UFU enfrenta atualmente? 

Falta de verba, carência de servidores, falta de incentivo aos servidores.

Qual a sua opinião sobre o Teletrabalho? 

Acredito que deve ser negociado com a necessidade de cada servidor e cada coordenação,

devendo ser permitido que cada setor decida sobre o teletrabalho.

Coordenação Licenciatura em Química

Jaciara Boldrini França

Sou servidora na UFU desde 2016, atuo nos conselhos superiores

desde o ingresso na Universidade. Já fui conselheira do Congrad e

atualmente termino meu segundo mandato no CONSUN. Trabalho

junto ao SNTET-UFU desde o ingresso, auxiliando na busca por uma

universidade púbica, inclusive, universal e plural. Sou Pedagoga e

Advogada por formação.

CONGRAD
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CREDESH/HC/UFU

Alexandra Rodrigues de Oliveira

Assistente Social formada em 2010 pela Faculdade Católica de

Uberlândia; Especialista em Trabalho Social com Família (lato sensu).

TAE/UFU desde 2015, lotada no CREDESH/HC/UFU participando de

atividades socioassistenciais, extensão e ensino. Membro da

coordenação do Conselho Regional de Serviço Social/Udi no período

2017-2018. Filiada ao Sintet/UFU desde 2015. 

CONSUN

Já participou de algum conselho? Se sim, fale um pouco sobre sua experiência. 

Membro do CONSUN/UFU no período 2020-2021, eleita pela assembleia do Sintet/UFU.

Comprometida com a universidade pública e a defesa dos direitos das/os TAE’s UFU participei

ativamente das reuniões do referido conselho em sintonia com as deliberações da categoria

inserida no debate e nas lutas sindicais a nível local e nacional.

O que te levou a se candidatar como representante técnico-administrativo neste

conselho? 

A necessidade de exercer a minha cidadania no mundo do trabalho dos/as servidores/as técnico-

administrativos considerando que a qualidade dos serviços desta categoria encontra-se

relacionada com a defesa critica, construtiva e democrática da universidade pública, gratuita, laica,

de qualidade e socialmente referenciada inclusive no âmbito dos conselhos da UFU.

No seu entendimento, o serviço público precisa realmente passar por uma reforma

administrativa? 

Toda reforma do Estado exige diálogo critico e construtivo com a sociedade para atender as suas

necessidades, condição esta não colocada na conjuntura atual à medida que a reforma proposta,

privilegia interesses privatistas e atenta contra as demandas da maioria da população que requer

serviços de qualidade, socialmente referenciados, tal como a universidade pública.
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CONSUN

Quais são os principais problemas/desafios que a UFU enfrenta atualmente? 

1 Superar o projeto de governo atual e implementar um projeto nacional de valorização das IFES; 2

Enfrentar os problemas da precarização dos serviços da UFU; 3 Ampliar representatividade da

categoria e dos discentes nos conselhos superiores; 4 Acabar com a cultura corporativa e

patrimonialista na instituição por meio da democratização dos espações de trabalho.

Qual a sua opinião sobre o Teletrabalho? 

Esta modalidade tem sido fundamental para enfrentar os efeitos da pandemia. Entretanto, não

pode ser transformada em um fim em si mesmo devido à complexidade dos serviços ofertados

pela universidade cuja característica central é a atividade presencial com a garantia da preservação

de diretos trabalhistas duramente conquistados pela categoria ao longo da sua história.

CREDESH/HC/UFU

Alexandra Rodrigues de Oliveira

Assistente Social formada em 2010 pela Faculdade Católica de

Uberlândia; Especialista em Trabalho Social com Família (lato sensu).

TAE/UFU desde 2015, lotada no CREDESH/HC/UFU participando de

atividades socioassistenciais, extensão e ensino. Membro da

coordenação do Conselho Regional de Serviço Social/Udi no período

2017-2018. Filiada ao Sintet/UFU desde 2015. 
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Curso de Nutrição

Danielle Oliveira Borges

Meu nome é Danielle Oliveira Borges, tenho 33 anos, sou mestre em

engenharia de alimentos, servidora da UFU desde 2015, onde trabalho

no laboratório didático de Análise de Alimentos. Sou acima de tudo, a

favor da democracia, da liberdade de imprensa, da saúde, da ciência e

de investimento na melhoria de vida do povo brasileiro! 

CONSUN

Já participou de algum conselho? Se sim, fale um pouco sobre sua experiência. 

Atualmente participo do Conselho da Faculdade de Engenharia Química como representante

discente.

O que te levou a se candidatar como representante técnico-administrativo neste

conselho? 

Acredito que quando queremos melhorias para nossa categoria, devemos buscar nos integrar na

esferas de decisão. Estou só iniciando minha experiência em Conselhos na Universidade, mas

tenho grande interesse em levar nossas pautas à discussão. Precisamos ter mais participação do

técnicos nas esferas de poder na Universidade. 

No seu entendimento, o serviço público precisa realmente passar por uma reforma

administrativa? 

Não. O serviço público precisa de investimento! Precisamos que nossos laboratórios tenham

equipamentos funcionando, precisamos de insumos para pesquisa, de apoio a projetos de

extensão, de incentivo ao desenvolvimentos em todas as áreas. Que o dinheiro público seja

aplicado mais em saúde e educação e menos em "auxílio terno".
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Quais são os principais problemas/desafios que a UFU enfrenta atualmente? 

Falta de dinheiro para o Hospital das Clínicas; para os cursos de graduação.

Qual a sua opinião sobre o Teletrabalho? 

A pandemia de Covid em 2020 veio acelerar processos de otimização do trabalho na Universidade

que já poderiam estar sendo incentivados. O Teletrabalho é, para muitos setores, possível e

desempenhado de maneira melhor do era feito que antes! Além de acarretar economia para a

Universidade. Na minha opinião ele deve continuar nas situações onde o balanço foi positivo.

Curso de Nutrição

Danielle Oliveira Borges

Meu nome é Danielle Oliveira Borges, tenho 33 anos, sou mestre em

engenharia de alimentos, servidora da UFU desde 2015, onde trabalho

no laboratório didático de Análise de Alimentos. Sou acima de tudo, a

favor da democracia, da liberdade de imprensa, da saúde, da ciência e

de investimento na melhoria de vida do povo brasileiro! 

CONSUN
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Já participou de algum conselho? Se sim, fale um pouco sobre sua experiência. 

Sim, do CONSEX. Fui relator de processos referentes às revistas científicas da PROEXC e

representante deste Conselho no Fórum de Cultura, na conferência local e também no evento da

Regional Sudeste. Atuei diretamente no diagnóstico do Plano de Cultura da UFU.

O que te levou a se candidatar como representante técnico-administrativo neste

conselho? 

Me sinto em condições de contribuir com nossa categoria e com os trabalhos da casa, propondo

que os temas tratados em pauta sejam ambientalmente adequados, economicamente viáveis e

socialmente justos.

No seu entendimento, o serviço público precisa realmente passar por uma reforma

administrativa? 

No atual contexto político nacional, as propostas de reforma administrativa infelizmente apontam

para o sucateamento dos equipamentos públicos e, concomitantemente, para a retirada dos

direitos das servidoras e dos servidores das instituições federais de ensino.
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Prefeitura Universitária

Eunir Augusto Reis Gonzaga

Olá, meu nome é Eunir Augusto e trabalho na Prefeitura Universitária.

Sou formado em Geografia e atuo nas áreas de sustentabilidade e

responsabilidade socioambiental. Na última década tenho desenvolvido

trabalhos que contribuem para o planejamento institucional, e conto

com o apoio das colegas e dos colegas para continuar representando

nossa categoria nos conselhos.

CONSUN
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Quais são os principais problemas/desafios que a UFU enfrenta atualmente? 

No meu entendimento, o maior desafio é o corte de verbas. O orçamento para a UFU está a cada

ano mais limitado, e essa falta de recursos dificulta a promoção de serviços públicos, gratuitos, de

qualidade e acessíveis para a comunidade.

Qual a sua opinião sobre o Teletrabalho? 

Considero o debate a respeito do Teletrabalho necessário e pertinente. Agradeço às colegas e aos

colegas que estão atuando pelo grupo de trabalho referente ao tema, e acredito que o ambiente

interno de cada uma das unidades acadêmicas e administrativas, tão diversas e, ao mesmo tempo,

únicas no seu Campus, seja o maior desafio a ser analisado.

CONSUN

Prefeitura Universitária

Eunir Augusto Reis Gonzaga

Olá, meu nome é Eunir Augusto e trabalho na Prefeitura Universitária.

Sou formado em Geografia e atuo nas áreas de sustentabilidade e

responsabilidade socioambiental. Na última década tenho desenvolvido

trabalhos que contribuem para o planejamento institucional, e conto

com o apoio das colegas e dos colegas para continuar representando

nossa categoria nos conselhos.
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Assessoria administrativa de Extensão e Cultura

Fernanda Ferreira Genaro

Sou assistente administrativa na UFU desde junho de 2012, lotada na

assessoria administrativa da Proexc. Antes de me tornar servidora, fui

aluna do curso de medicina veterinária da UFU. Concluída a graduação,

tive outras oportunidades de manter meu vínculo com a Instituição

como residente no Hospital Veterinário e mestre em Saúde Animal. 

CONSUN

Já participou de algum conselho? Se sim, fale um pouco sobre sua experiência. 

Nunca tive a oportunidade de participar de nenhum dos conselhos da Universidade.

O que te levou a se candidatar como representante técnico-administrativo neste

conselho? 

Me candidatei a uma vaga como representante dos servidores técnico-administrativos da UFU

junto ao Conselho Universitário (Consun) por entender que posso utilizar minha experiência como

discente e servidora na representação deste segmento junto ao órgão máximo de deliberação de

nossa universidade, na defesa de uma Educação pública, gratuita e de qualidade. 

No seu entendimento, o serviço público precisa realmente passar por uma reforma

administrativa? 

Entendendo por "reforma administrativa" uma mudança geral das leis e normas que regulamentam

o serviço público no país, não acredito que haja necessidade de uma mudança neste momento. O

que o serviço público em geral precisa é que sejam efetivamente cumpridas as leis e normas já em

vigor, além de mais investimento no setor público em geral.

48



www.sintetufu.org                              sintet.ufu                              sintetufu                                                                                                                            

Quais são os principais problemas/desafios que a UFU enfrenta atualmente? 

Acredito que o principal desafio que a Universidade enfrenta atualmente consiste em como lidar

com os ataques promovidos pelo atual governo por meio da suspensão de concursos públicos,

corte de verbas, privatização e terceirização de serviços, gerando um esforço extraordinário de

toda comunidade na busca por viabilizar o ensino público, gratuito e de qualidade.

Qual a sua opinião sobre o Teletrabalho? 

Penso que o teletrabalho possa se tornar uma alternativa importante para uma parcela significativa

dos servidores, desde que sejam assegurados o direito de opção por esta forma de trabalho e os

direitos trabalhistas. 

CONSUN

Assessoria administrativa de Extensão e Cultura

Fernanda Ferreira Genaro

Sou assistente administrativa na UFU desde junho de 2012, lotada na

assessoria administrativa da Proexc. Antes de me tornar servidora, fui

aluna do curso de medicina veterinária da UFU. Concluída a graduação,

tive outras oportunidades de manter meu vínculo com a Instituição

como residente no Hospital Veterinário e mestre em Saúde Animal. 

49



www.sintetufu.org                              sintet.ufu                              sintetufu                                                                                                                            

Setor de Restauração 

James Soares

Sou técnico administrativo da UFU há aproximadamente 6 anos, lotado

no Setor de Restauração das Bibliotecas e graduado em

Biblioteconomia. Possuo experiência administrativa como gerente e

chefe de setor, além de integrar algumas comissões internas do SISBI

responsáveis pelo planejamento e tomada de decisões da Unidade. 

Já participou de algum conselho? Se sim, fale um pouco sobre sua experiência. 

Nunca participei, como representante, de nenhum dos Conselhos da UFU. 

O que te levou a se candidatar como representante técnico-administrativo neste

conselho? 

Me candidatei ao CONSUN e ao CONDIR por entender a relevância desses espaços nas decisões

que impactam diretamente a rotina e vivência dos TAEs na Universidade e por visualizar a

importância da representatividade da categoria em todos os espaços de decisão da UFU, sejam

eles os conselhos universitários ou comissões setoriais.

No seu entendimento, o serviço público precisa realmente passar por uma reforma

administrativa? 

Sim é necessário que o serviço público passe por uma reforma administrativa. A reforma que

acredito ser ideal contempla algumas questões: abertura de novos concursos e reposição imediata

de vagas nos quadros efetivos, reavaliação das carreiras extintas, valorização do servidor público

concursado com melhorias nos planos de carreira e incentivo a qualificação.

CONSUN
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Quais são os principais problemas/desafios que a UFU enfrenta atualmente? 

Nossos principais problemas são derivados dos sucessivos contingenciamentos de recursos

promovidos nos anos anteriores. Também é necessário melhorar e ampliar o diálogo e

comunicação da administração superior com os TAEs que não estão em cargos de gestão,

levantando em conta as diferentes realidades setoriais. Ampliar o diálogo e parcerias entre

unidades da UFU. 

Qual a sua opinião sobre o Teletrabalho? 

Sou favorável ao teletrabalho desde que seja uma opção do servidor, que seja reversível a qualquer

momento pelo próprio servidor e que existam garantias de proteção ao servidor. Mas é um tema a

ser discutido com toda a comunidade universitária apontando eventuais prós e contras e

permitindo que ao servidor tomar a melhor decisão para sua realidade. 

Setor de Restauração 

James Soares

Sou técnico administrativo da UFU há aproximadamente 6 anos, lotado

no Setor de Restauração das Bibliotecas e graduado em

Biblioteconomia. Possuo experiência administrativa como gerente e

chefe de setor, além de integrar algumas comissões internas do SISBI

responsáveis pelo planejamento e tomada de decisões da Unidade. 

CONSUN
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Setor de Atenção à Dependência Química

(SADEQ/Oficina da Vida-DIRQS) – PROGEP

Joana D’Arc Vieira Couto Astolphi

Assistente Social no Setor de Atenção à Dependência Química-DIRQS-

PROGEP. Doutora e Mestra em Geografia e especialista nas áreas Gestão

Hospitalar SUS; Desenvolvimento GERUS; Saúde Pública e Política Social.

Atuando em Saúde Coletiva, Saúde Mental, Dependência Química,

Residência em Área Profissional da Saúde, APS e Gestão, interfaces com

ensino, pesquisa e extensão. 

CONSUN

Já participou de algum conselho? Se sim, fale um pouco sobre sua experiência. 

Sim. A minha experiência ocorreu na década de 1990, como primeira secretaria no Conselho

Regional de Serviço Social – CRESS/MG (6ª região).

O que te levou a se candidatar como representante técnico-administrativo neste

conselho? 

O desejo de contribuir, colaborar e representar com legitimidade os TAE’s no Conselho

Universitário –CONSUN. Este conselho apresenta-se como um espaço decisório relevante, por ser

um órgão máximo normativo, deliberativo e de planejamento, que delineia a política universitária

norteadora das ações da UFU.

No seu entendimento, o serviço público precisa realmente passar por uma reforma

administrativa? 

A proposta de reforma administrativa é desnecessária e ineficiente, a despeito dos defensores, a

atual proposta tem gerado inquietações nos servidores públicos de carreira e, naqueles que

almejam ingressar via concurso público. Uma proposição legítima deve ter a participação popular,

que manteria as garantias dos trabalhadores e ampliaria os benefícios da sociedade.
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Quais são os principais problemas/desafios que a UFU enfrenta atualmente? 

Dentre os desafios ora enfrentados destacaria: a crise orçamentária, dificuldade de financiamento,

a conservação de políticas de assistência ao servidor e à comunidade estudantil; o revigoramento

das atividades de extensão, pesquisa e pós-graduação. A par disso, é preciso fomentar o

desenvolvimento humano e a formação de profissionais com vista à metamorfose social.

Qual a sua opinião sobre o Teletrabalho? 

O cenário do Teletrabalho carrega benefícios tanto para o servidor público como para a Instituição.

A melhoria da qualidade de vida e bem-estar do servidor, com a distribuição exequível do tempo

para execução da atividade laboral, assim como redução de custo e desgastes para o

deslocamento. Para a instituição, o servidor focado e produtivo, além de diminuir os custos.

CONSUN

Setor de Atenção à Dependência Química

(SADEQ/Oficina da Vida-DIRQS) – PROGEP

Joana D’Arc Vieira Couto Astolphi

Assistente Social no Setor de Atenção à Dependência Química-DIRQS-

PROGEP. Doutora e Mestra em Geografia e especialista nas áreas Gestão

Hospitalar SUS; Desenvolvimento GERUS; Saúde Pública e Política Social.

Atuando em Saúde Coletiva, Saúde Mental, Dependência Química,

Residência em Área Profissional da Saúde, APS e Gestão, interfaces com

ensino, pesquisa e extensão. 

53



LAFER-ICIAG

João George Moreira

Me graduei e iniciei minha vida profissional na UFU, mais

especificamente no INBIO. Atualmente trabalho no laboratório de

fertilizantes, no ICIAG. Sou muito interessado no desenvolvimento e na

defesa de nossa universidade como instituição pública com atuação de

excelência e com foco na promoção de justiça social e na melhoria das

condições de trabalho dos TAEs.

Já participou de algum conselho? Se sim, fale um pouco sobre sua experiência. 

Atuei por dois anos no Conselho do ICIAG. Foi uma experiência enriquecedora, onde pude

aprimorar minha organização e participação nesse tipo de tarefa. Percebi o quanto é importante

que nos engajemos nos assuntos da universidade e pautar as demandas da nossa categoria é a

única forma de sermos ouvidos.

O que te levou a se candidatar como representante técnico-administrativo neste

conselho? 

Venho acompanhando as orientações sobre as funções dos conselhos superiores e considerei que

eu conseguiria contribuir de maneira consistente no conselho, pois tenho grande estima em nossa

universidade e acredito que a categoria TAE constrói essa instituição de maneira muito relevante e

significativa, devendo ser representada por quem tenha compromisso com a mesma.

No seu entendimento, o serviço público precisa realmente passar por uma reforma

administrativa? 

A reforma administrativa que está sendo pautada pelo governo federal é a completa implosão do

serviço público brasileiro, e não servirá para corrigir nenhum dos problemas que poderiam ser

pautados. Sou completamente contrário a retrocessos nas carreiras do serviço público e caso

fosse ser feita uma reforma, deveria ser feita com amplo debate e com transparência.

CONSUN
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LAFER-ICIAG

João George Moreira

Me graduei e iniciei minha vida profissional na UFU, mais

especificamente no INBIO. Atualmente trabalho no laboratório de

fertilizantes, no ICIAG. Sou muito interessado no desenvolvimento e na

defesa de nossa universidade como instituição pública com atuação de

excelência e com foco na promoção de justiça social e na melhoria das

condições de trabalho dos TAEs.

Quais são os principais problemas/desafios que a UFU enfrenta atualmente? 

Os principais problemas que enxergo na UFU são a falta de recursos para serviços básicos,

excessivas interferências externas na administração, edificações com muitos problemas estruturais

e de acessibilidade, pouquíssimo diaĺogo da administração com os TAE e os discentes, muita

insegurança e casos de furtos e assaltos.

Qual a sua opinião sobre o Teletrabalho? 

Não é uma modalidade de trabalho que seja possível para o conjunto de atividades que

desempenho, entretanto, percebo que há colegas que se beneficiam com essa modalidade de

trabalho. Acredito que seja praticável em alguns casos, mas precisa ser aprimorado, especialmente

para não onerar e sobrecarregar servidores que atuem nesse regime de trabalho.

CONSUN

55



www.sintetufu.org                              sintet.ufu                              sintetufu                                                                                                                            

Laboratório de Física - LAFIS MC

João Lucas de Paula Batista

Olá, meu nome é João Lucas e sou Técnico de Laboratório de Física

em Monte Carmelo. Sou graduado em física e mestre em ensino de

ciências pela UFU (2016). Estou no meu segundo mandato na

coordenação do SINTET-UFU responsável pela Esporte Cultura e

Lazer por dois mandatos. 

Já participou de algum conselho? Se sim, fale um pouco sobre sua experiência. 

Sim. Já participei em dois mandatos. Sempre observando a importância das decisões deste

conselho, vejo a necessidade de participar. São tão importantes as decisões das pautas que em

uma reunião decidimos se iríamos expulsar as famílias que ocupavam o Glória. Vejo a necessidade

da presença conselheiros progressistas, que é minha vertente. 

O que te levou a se candidatar como representante técnico-administrativo neste

conselho? 

As importantes decisões que tomam o rumo da nossa UFU que impacta diretamente a sociedade

que precisa do serviço prestado por ela, como por ex. o HC que foi prejudicado pela decisão do

CONSUN com a adesão da EMPRESA EBSEHR. Defendo a presença dos trabalhadores nas

decisões que direcionam a universidade pois são eles que sabem de fato a realidade.

No seu entendimento, o serviço público precisa realmente passar por uma reforma

administrativa? 

Não.
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Quais são os principais problemas/desafios que a UFU enfrenta atualmente? 

Manutenção dos direitos da sociedade ter acesso a educação de forma gratuita e de qualidade.

Outro desafio é manutenção do serviço com o dinheiro que vem do governo, bem como a

autonomia universitária enfraquecida com o governo autoritário que está no poder.

Qual a sua opinião sobre o Teletrabalho? 

Se nós organizarmos é um boa maneira de trabalhar, mas se apenas seguirmos as regras

propostas pela norma I.N65 será uma grande perda para os trabalhadores. De qualquer maneira

não sou a favor do teletrabalho em sua totalidade, parcial sim. Exemplo: três dias presenciais e dois

dias teletrabalho, pois enfraquece as relações com os colegas e as pessoas adoecem. 

Laboratório de Física - LAFIS MC

João Lucas de Paula Batista

Olá, meu nome é João Lucas e sou Técnico de Laboratório de Física

em Monte Carmelo. Sou graduado em física e mestre em ensino de

ciências pela UFU (2016). Estou no meu segundo mandato na

coordenação do SINTET-UFU responsável pela Esporte Cultura e

Lazer por dois mandatos. 
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CONSUN

Instituto de Filosofia

Lilia Alves de Oliveira

Sou Bacharel em Ciências Contábeis, Espec. em Gestão

Hospitalar/SUS/UFU, e graduanda em Filosofia. Trabalhei no HCU e na

ESEBA. Estou lotada no Instituto de Filosofia (IFILO) e cuido do Suporte

Técnico nos periódicos científicos da Unidade. Membro da Comissão da

Mulher do Curso de Graduação em Filosofia, e da Comissão Gestora do

Portal de Periódicos da UFU(DIRBI).

Já participou de algum conselho? Se sim, fale um pouco sobre sua experiência. 

Ainda não participei de representações em Conselhos Superiores.

O que te levou a se candidatar como representante técnico-administrativo neste

conselho? 

Candidatei-me como representante técnico-administrativo no CONSUN pela vontade de fazer a

minha parte como cidadã e servidora, para que eu possa ser útil nos processos de consolidação de

mudanças graduais, de forma a sempre aperfeiçoarem-se as bases que regem as relações e

condições de trabalho de categoria de servidores técnico-administrativos na UFU.

No seu entendimento, o serviço público precisa realmente passar por uma reforma

administrativa? 

O serviço público brasileiro, NÃO PODE ACEITAR A APROVAÇÃO DA PEC 32, (reforma

administrativa) – em análise no Congresso – pois representa risco à estabilidade de servidores,

risco de extinções de cargos e exonerações, além de abrir para que terceiros não concursados

assumam cargos de confiança. Isso fere a democracia, ética e transparência do Serviço público.
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Quais são os principais problemas/desafios que a UFU enfrenta atualmente? 

Ampliação da Rede de Suporte de Dados sistemas e plataformas; Recursos para a conclusão de

projetos nos campi mais jovens; paridade de espaço e oportunidade para a Mulher Servidora nos

postos de gestão. Reais condições para servidores cursarem suas Pós-graduações com garantia

de afastamento.

Qual a sua opinião sobre o Teletrabalho? 

O Teletrabalho se mostrou muito útil como medida de segurança sanitária neste período de

pandemia e enfrentamento ao COVID-19, no entanto, em algumas áreas de trabalho do serviço

público não pode suprir 100% da demanda com a mesma qualidade e valor que só a interação

humana pode oferecer em todas as áreas do conhecimento.
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Instituto de Filosofia

Lilia Alves de Oliveira

Sou Bacharel em Ciências Contábeis, Espec. em Gestão

Hospitalar/SUS/UFU, e graduanda em Filosofia. Trabalhei no HCU e na

ESEBA. Estou lotada no Instituto de Filosofia (IFILO) e cuido do Suporte

Técnico nos periódicos científicos da Unidade. Membro da Comissão da

Mulher do Curso de Graduação em Filosofia, e da Comissão Gestora do

Portal de Periódicos da UFU(DIRBI).
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IBTEC

Lucas Pires

Sou técnico de laboratório/química na UFU há 6 anos e meio. Filho desta

instituição, onde me formei em Química Industrial e concluí meu mestrado,

estou nela desde 2008, seja como aluno ou servidor. Enquanto técnico

administrativo, fui lotado por 6 anos em campus fora de sede, em Patos de

Minas, sendo lotado recentemente no campus Umuarama.

Já participou de algum conselho? Se sim, fale um pouco sobre sua experiência. 

Ainda não participei.

O que te levou a se candidatar como representante técnico-administrativo neste

conselho? 

A minha preocupação com a posição dos técnicos administrativos na UFU, o compromisso com o

papel da Universidade enquanto provedora de ensino público, gratuito e de qualidade, e a intenção

de contribuir para pautas específicas envolvendo luta anti opressão e a particularidade dos campi

fora de sede. 

No seu entendimento, o serviço público precisa realmente passar por uma reforma

administrativa? 

O serviço público precisa ser defendido e promovido. A reforma administrativa tem como fim último

minar as nossas instituições.
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Quais são os principais problemas/desafios que a UFU enfrenta atualmente? 

Precisamos repensar a gestão dos técnicos administrativos pela reitoria nos diversos setores da

Universidade. Os campi fora de sede também precisam de força no sentido de haver quem

repense as políticas da Universidade considerando as particularidades desses campi. Pautas

antiopressão também precisam ser consideradas no estabelecimento das políticas na

Universidade. 

Qual a sua opinião sobre o Teletrabalho? 

A proposta de Teletrabalho feita pelo governo Bolsonaro é uma agressão à carreira e segurança do

trabalhador e uma violação à autonomia universitária. Ainda que a inserção do trabalho remoto seja

uma realidade hoje, é possível repensá-lo e lutar enquanto trabalhadores e Universidade para que

ele seja um ganho e não um ônus para o servidor ou para a instituição.

CONSUN
IBTEC

Lucas Pires

Sou técnico de laboratório/química na UFU há 6 anos e meio. Filho desta

instituição, onde me formei em Química Industrial e concluí meu mestrado,

estou nela desde 2008, seja como aluno ou servidor. Enquanto técnico

administrativo, fui lotado por 6 anos em campus fora de sede, em Patos de

Minas, sendo lotado recentemente no campus Umuarama.
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IBTEC - Campus Patos de Minas 

Luciana Oliveira Almeida

Sou bióloga do IBTEC, graduada e pós graduada na UFU e desde que

me tornei servidora dedico muito para estabelecer o campus de Patos

onde estou lotada. Sei que a UFU precisa de mudanças e por isso tento

participar e conhecer sobre o seu funcionamento. Posso não conseguir

melhorar o que acredito estar ultrapassado, mas eu sempre vou tentar. 

Já participou de algum conselho? Se sim, fale um pouco sobre sua experiência. 

Ainda não. 

O que te levou a se candidatar como representante técnico-administrativo neste

conselho? 

Acredito que se estou vendo coisas que podem e devem ser transformadas, não adianta eu apenas

reclamar como um mero espectador. Eu preciso ser um ator da causa para que ao menos eu possa

expor minhas ideias e mesmo não conseguindo poder dizer que tentei fazer o meu melhor. 

No seu entendimento, o serviço público precisa realmente passar por uma reforma

administrativa? 

Acredito que sim. Mas essa reforma deve ser feita no legislativo, no judiciário e no executivo

necessariamente nesta ordem.

Quais são os principais problemas/desafios que a UFU enfrenta atualmente? 

Infelizmente vivemos momentos de caos quanto a política de educação, pois o governo não nos

apoia. Logo, o primeiro problema é a falta de recurso financeiro. Outro ponto é a evasão de alunos e

considerando o quanto o calendário acadêmico está atrasado isso tende a piorar. Falta politicas

claras para ajudar a capacitação dos técnicos. Falta conselhos mais coesos. 

CONSUN
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João George Moreira

Qual a sua opinião sobre o Teletrabalho? 

Acredito que o teletrabalho tem seus pós e contras, entretanto, desde que o servidor saiba que

seus gastos em casa irão aumentar e cumpra suas metas e obrigações em dia, sou a favor.

Particularmente sei que isso não será para todos os servidores visto as peculiaridades de cada

função. Mas no tocante, sou a favor. 

IBTEC - Campus Patos de Minas 

Luciana Oliveira Almeida

Sou bióloga do IBTEC, graduada e pós graduada na UFU e desde que

me tornei servidora dedico muito para estabelecer o campus de Patos

onde estou lotada. Sei que a UFU precisa de mudanças e por isso tento

participar e conhecer sobre o seu funcionamento. Posso não conseguir

melhorar o que acredito estar ultrapassado, mas eu sempre vou tentar. 
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PROEXC/SIEX

Otávio Augusto Reis Maciel

Sou servidor Técnico-Administrativo em Educação na UFU desde

2004. Já fui militante do Movimento Estudantil na UFU, inclusive sendo

membro do DCE. Sou graduado em Direito e especialista em Direito

Processual Civil e Direito Tributário.

CONSUN

Já participou de algum conselho? Se sim, fale um pouco sobre sua experiência. 

Fui membro do CONGRAD (Conselho de Graduação) da UFU como representante estudantil entre

os anos de 2002 e 2004. A atuação dos representantes discentes obtinha apreço dos demais

conselheiros e era tida como séria e ponderada.

O que te levou a se candidatar como representante técnico-administrativo neste

conselho? 

Preocupo-me com o que está sendo discutido na pauta do CONSUN, principalmente aquilo que

reflete na vida universitária dos Servidores Técnicos-Administrativos em Educação. Também tenho

preocupação com a pauta institucional do CONSUN e que se relaciona com a vida acadêmica

como um todo e com a relação entre a UFU e a comunidade externa que a circunscreve.

No seu entendimento, o serviço público precisa realmente passar por uma reforma

administrativa? 

No atual quadro de reformas, que representam claros retrocessos em relação a avanços

conquistados no passado, uma reforma administrativa redundaria em relevantes perdas de direitos

aos servidores públicos e também de qualidade ao próprio serviço público.
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Quais são os principais problemas/desafios que a UFU enfrenta atualmente? 

Assim como em todas as Universidades Públicas do país, a UFU demanda a defesa intransigente

da autonomia universitária, quer se trate do aspecto didático-científico, do administrativo ou do

financeiro e patrimonial. Ademais, a UFU precisa de uma política orientadora sobre o que nela se

pretende realizar e as principais iniciativas para alcançar esta política.

Qual a sua opinião sobre o Teletrabalho? 

Há vantagens e desvantagens do teletrabalho em relação ao trabalho presencial e/ou remoto.

Como vantagem tem-se maior flexibilidade de horários e locais de trabalho. Como desvantagem,

despesas de manutenção são custeadas pelo próprio trabalhador. Importa salientar que o

teletrabalho não pode implicar em flexibilização de regime jurídico que prejudique o trabalhador.

CONSUN
PROEXC/SIEX

Otávio Augusto Reis Maciel

Sou servidor Técnico-Administrativo em Educação na UFU desde

2004. Já fui militante do Movimento Estudantil na UFU, inclusive sendo

membro do DCE. Sou graduado em Direito e especialista em Direito

Processual Civil e Direito Tributário.
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Centro Cirúrgico 

Paulo Ricardo Rabello de Macedo Costa

Tenho 51 anos, sou médico Anestesiologista. Sou técnico administrativo

há 20 anos, já trabalhei como médico em outras instituições de ensino

superior, conheço a nossa realidade bem como a de outros hospitais

universitários; trabalho diretamente com os usuários e com várias

categorias da UFU; sei das necessidades e vontades dos funcionários

da universidade.

Já participou de algum conselho? Se sim, fale um pouco sobre sua experiência. 

Sim. CONAD, antes de ser desativado pelo reitor passado. Tive contato com a administração do

HC-UFU bem como com os problemas pouco externados sobre gestão 

O que te levou a se candidatar como representante técnico-administrativo neste

conselho? 

Tentar colaborar com a UFU no âmbito administrativo e formativo.

No seu entendimento, o serviço público precisa realmente passar por uma reforma

administrativa? 

Sim, valorizando seus funcionários, melhor remuneração, incentivo à capacitações e pós-

graduações.

Quais são os principais problemas/desafios que a UFU enfrenta atualmente? 

Descrédito do funcionário público perante à administração superior e sociedade em geral.

Qual a sua opinião sobre o Teletrabalho? 

Acho que é uma ferramenta que veio para ficar, porém necessita de melhor divulgação e controle

interno.

www.sintetufu.org                              sintet.ufu                              sintetufu                                                                                                                            66

CONSUN



www.sintetufu.org                              sintet.ufu                              sintetufu                                                                                                                            

Divisão de Apoio ao Docente/PROGEP

Pedro Santos Guimarães

Sou Assistente em Administração desde maio de 2012, lotado na

DIADO/PROGEP. Desde dezembro de 2013 exerço a função de

Coordenador da Divisão. Sou graduado em engenharia de computação

e especialista em matemática financeira e estatística, atualmente

cursando mestrado em gestão organizacional. Participo também da

comissão de assessoramento do SEI.

Já participou de algum conselho? Se sim, fale um pouco sobre sua experiência. 

Já fui representante por duas vezes no CONDIR, no período de outubro/16 a outubro/18 e abril/19 a

abril/21, e participei de importantes discussões, inclusive relatando o processo que gerou a

Resolução nº 5/2017, a qual corrigiu o cálculo do número de representantes TAE no CONDIR.

O que te levou a se candidatar como representante técnico-administrativo neste

conselho? 

Acredito que posso contribuir com as discussões nos conselhos e levar a visão dos técnicos a

estes espaços, que são compostos em sua grande maioria por professores. Tenho experiência e

conhecimento sobre a legislação federal e demais normas que regem o funcionamento da UFU.

No seu entendimento, o serviço público precisa realmente passar por uma reforma

administrativa? 

Acredito que sejam necessários aperfeiçoamentos, mas não a reforma que foi proposta pelo

governo federal. O que está proposto acabaria gerando o fim da estabilidade e da prerrogativa que

o servidor efetivo tem de exercer seu trabalho e cumprir suas responsabilidades visando o bem

público, e não atender a interesses particulares.
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Quais são os principais problemas/desafios que a UFU enfrenta atualmente? 

O principal problema, a meu ver, é a restrição orçamentária, que tem impactado nos investimentos

e no funcionamento da UFU. Outra questão é a política contrária à educação pública que vem

sendo implantada já há alguns anos, com tentativas de restringir a atuação das Universidades.

Qual a sua opinião sobre o Teletrabalho? 

Acredito que o teletrabalho é uma opção interessante e viável no contexto atual, de uso de

tecnologias e possibilidades de trabalho à distância. Cada servidor deverá fazer uma avaliação de

sua situação e contexto e optar por participar ou não.

Divisão de Apoio ao Docente/PROGEP
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Diretoria Acadêmica/PROGRAD

Robson Luiz Carneiro

Meu nome é Robson Luiz Carneiro, formado em Administração pela

UNITRI, com especialização em Gestão Empresarial pela UFU e sou

lotado na Diretoria Acadêmica, no Setor de Atendimento ao Discente.

Estou na UFU há 12 anos. Já fui conselheiro no CONSUN por dois

mandatos e atualmente estou como Conselheiro do CONDIR, além de

representar os trabalhadores na luta sindical.

Já participou de algum conselho? Se sim, fale um pouco sobre sua experiência. 

Participo atualmente no CONDIR e já fui membro do CONSUN por dois mandatos. Também

atualmente, pelo SINTET-UFU acompanho o CONSUN na cadeira destinada ao sindicato. A

experiência no CONSUN foi muito gratificante e um aprendizado grande. Tivemos vitórias

gratificantes como as 30 horas, mas também tivemos experiências ruins como a aprovação da

EBSERH.

O que te levou a se candidatar como representante técnico-administrativo neste

conselho? 

Por entender que este conselho, por discutir as políticas institucionais macros da UFU é onde eu

poderia contribuir de uma maneira mais efetiva para a consolidação da figura dos técnicos e das

técnicas dentro da universidade.

No seu entendimento, o serviço público precisa realmente passar por uma reforma

administrativa? 

Não, no meu entendimento, o serviço público precisa é de investimento. Investimento na sua

modernização e investimento na qualificação dos servidores e das servidoras, investimento em

concursos públicos. Estamos muito aquém daquilo que o Estado tem obrigação e condições de

oferecer. Mais servidores concursados, é isso.
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Quais são os principais problemas/desafios que a UFU enfrenta atualmente? 

Vejo que o principal problema da UFU, e de todas as universidades, é a falta de autonomia. Os

governos, por uma chantagem orçamentária vêm tirando essa autonomia das universidades e não

temos visto uma reação consistente destas pra reverter isso. Mesmo com todas as garantias

constitucionais pra essa autonomia ficamos à mercê dessa chantagem orçamentária.

Qual a sua opinião sobre o Teletrabalho? 

Penso que o Teletrabalho é muito atrativo pela aparente comodidade que ele apresenta, mas é

muito pesado pela cultura que ainda temos. Pras mulheres principalmente. Porém, penso que é uma

experiência que deve ser feita, mas de modo facultativo e não compulsório, e claro, com a garantia

de subsídios aos custos que ele vai representar ao servidor e à servidora.

Diretoria Acadêmica/PROGRAD

Robson Luiz Carneiro

Meu nome é Robson Luiz Carneiro, formado em Administração pela

UNITRI, com especialização em Gestão Empresarial pela UFU e sou

lotado na Diretoria Acadêmica, no Setor de Atendimento ao Discente.

Estou na UFU há 12 anos. Já fui conselheiro no CONSUN por dois

mandatos e atualmente estou como Conselheiro do CONDIR, além de

representar os trabalhadores na luta sindical.
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Divisão de Licitação

Tiago Moreira Borges

Possuo licenciatura em Matemática pela Universidade Estadual de

Goiás (2009), mestrado em Administração Pública pelo Instituto

Universitário de Lisboa - ISCTE - IUL (2016), e atualmente faço

graduação em Administração pela UFU. Trabalho desde 2019 como

Coordenador da Divisão de Licitação. Sou muito crítico e apaixonado

pela transparência pública e pela inovação.

Já participou de algum conselho? Se sim, fale um pouco sobre sua experiência. 

Nunca atuei em nenhum conselho. 

O que te levou a se candidatar como representante técnico-administrativo neste

conselho? 

A vontade de participar nas mudanças estratégicas da UFU, podendo levar a visão de quem atua

na área de licitações nas propostas estruturais da instituição. Também procuro levar as dificuldades

de quem atua neste processo buscando um melhor planejamento do gasto público.

No seu entendimento, o serviço público precisa realmente passar por uma reforma

administrativa? 

Sim, é necessária uma reforma administrativa que gere valores ao serviço público. A necessidade

da reforma do serviço público pode ser evidente, como para acabar com a diferença entre salários

e benefícios de mesma função em poderes diferentes.
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Quais são os principais problemas/desafios que a UFU enfrenta atualmente? 

A constante redução do orçamento o que dificulta a manutenção das atividades; os altos índices de

retenção e evasão que demonstram uma dificuldade no atendimento às políticas públicas de

educação; e aumentar a internacionalização.

Qual a sua opinião sobre o Teletrabalho? 

Favorável para algumas atividades, visto que nem toda atividade permite sua realização. Acredito

que a utilização de, ao menos, modelos híbridos permitiriam a melhor utilização dos espaços físicos

bem como acarretam um aumento da qualidade de vida dos servidores. Deve, entretanto, vir

acompanhado de um programa de gestão.
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pela transparência pública e pela inovação.
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A votação ocorrerá das 00h às

23h59 do dia 28 de setembro,

por meio de votação eletrônica

on-line Helios Voting,

disponibilizada no site

eletrônico

https://vote.heliosvoting.org

Lembre-se de votar!


