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Entrevista

estágio, convênios e planos de trabalho sejam 

assinados sem o aval do colegiado. Este deve 

avaliar as condições do estágio para ter controle se 

aquilo propiciará acréscimo à formação do aluno. 

Os diretores só assinarão com o aval do colegiado. 

Nesse sentido, com relação à questão prática da 

regulamentação, nós tivemos alguns problemas, 

pois a resolução exigia que nós tivéssemos um 

convênio com o campo de estágio. Porém, para que 
um convênio de estágio seja assinado é necessário 

um parecer de um procurador. O problema é que a 

Procuradoria Jurídica da universidade é pequena e 

os convênios de estágio representariam um volume 

de trabalho inviável para o tamanho da nossa 

Procuradoria Jurídica. Nós teríamos uma média de 

500 convênios por mês passando pela Procuradoria 

Jurídica. No entanto, a Lei de Estágios não exige que 

seja feito um convênio, exige sim que seja feito um 

“instrumento jurídico”. Nós conseguimos chegar a um 
instrumento alternativo ao convênio, um documento 

de “protocolo de estágio”, que, por não ser convênio, 

pode ser resolvido no âmbito da unidade sem precisar 

passar pela Procuradoria Jurídica ou pela reitoria. 

Com isso, cumprimos a lei e criamos um instrumento 

que exige da unidade um maior controle sobre os 

estágios de seus alunos de graduação. Gastamos 

muito tempo, e continuamos gastando, com esta 

questão de estágio. 

Outro problema da universidade é relativo 
ao risco que pesquisas em laboratórios ou 

trabalhos de campo podem oferecer à saúde 

do estudante. A universidade oferece algum 

tipo de seguro?

Sim. A questão do seguro está resolvida. Hoje 

nós temos uma apólice de seguros que cobre todos os 

alunos estagiários, bolsistas, estudantes em trabalho 

de campo ou em qualquer situação que envolva risco 

no âmbito da universidade.

Uma das propostas de campanha da 

atual reitoria era “rever o programa de bolsas 

Em primeiro lugar, quais são as principais 

propostas do atual reitor para a graduação?

Deve-se lembrar que, quando se assume esse 

tipo de função, a gente tem uma idéia, um desejo de 

realizar determinadas propostas, mas às vezes nós 

temos que priorizar as demandas mais emergentes. 

Portanto, nesse primeiro semestre de 2006, uma das 

questões mais críticas tem sido a questão do estágio, 

pois acaba de sair uma resolução a esse respeito com 
vários problemas que precisam ser resolvidos.

Quais ser iam estes problemas da 

resolução?

O primeiro problema foi relativo ao prazo para 

implementação da resolução. Tivemos que pedir ao 

Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão, o CEPE, para 

adiar o prazo de fevereiro para julho deste ano. Além 

disso, para esta resolução entrar plenamente em 

vigor é necessária uma mudança cultural considerável 

em relação ao tratamento da questão do estágio. 

Na universidade como um todo o estágio tem sido 
considerado muitas vezes como uma atividade sem 

cunho acadêmico, que acaba sendo apenas uma 

oportunidade de trabalho sem contratação formal, 

aproveitada pelas empresas. No entanto, deve-se 

destacar que os alunos também aprendem muito com 

essa atividade, que também os ajuda a manterem-

se na universidade. Do ponto de vista acadêmico, 

o estágio precisa ser uma experiência interessante 

e formadora. Então nós precisamos reverter essa 
cultura existente sobre o que representa o estágio, 

pois o estágio é uma atividade acadêmica e precisa 

ser tratado como tal. 

Certamente o estágio é uma atividade 

importante para os estudantes de graduação. 

Mas também é verdade que algumas vezes as 

empresas apenas usam o estágio para obter 

custo. O que a universidade pode fazer   para 

dirimir esse problema?

Nós não queremos mais que contratos de 
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elas têm medo de perder o controle sobre a qualidade, 

para manter um padrão de ensino e pesquisa, além 

na velocidade que o governo queria, seria mais 
complicado expandir o acesso ao ensino através 

apenas da rede pública. 

Como podem ser caracterizadas as 

estratégias de crescimento e de inclusão social 

na universidade nessa nova gestão?

Nós sabemos que precisamos crescer, mas nós 

não queremos crescer a custo da perda da qualidade. 

O nosso pró-reitor de graduação, o professor 

tamanho do crescimento sem o comprometimento 

da excelência dos nossos cursos. Nós precisamos 
crescer, precisamos ser inclusivos, precisamos abrir 

mais vagas nos cursos noturnos. Porque, quando o 

estudante que precisa trabalhar durante o dia tem 

a oportunidade em um curso noturno, demonstra-

se que a universidade está sendo mais socialmente 

justa com ele, já que o mesmo poderá fazer um 

curso de qualidade sem precisar pagar e ainda com 

a possibilidade de continuar trabalhando.

Dentro dessa perspectiva de expansão, 

qual a estratégia da Pró-Reitoria quanto aos 
cursos noturnos?

Nós temos poucas ofertas de cursos noturnos e 

não temos ainda muitos cursos noturnos considerados 

de maior status social. Temos, por exemplo, só uma 

engenharia no turno da noite. Existem alguns cursos 

que não têm condições de serem noturnos, pois são 

em período integral, como Medicina. Mas estes são 

poucos. Nós queremos crescer com planejamento, 

e para isso estamos discutindo o PDI (Plano Diretor 

Institucional) da universidade, para estudar a criação 
de cursos em áreas novas, com demandas no país, 

na América Latina, demandas sociais, e que possam 

ser funcionais no turno noturno, sem detrimento da 

qualidade. Também estamos planejando um programa 

trabalharemos para que todo colegiado de curso 

noturno tenha seu projeto, contando, a princípio, com 

quatro bolsas, mas podendo chegar a ter até doze 

bolsas para cada curso. Este programa tem o objetivo 
de tirar do trabalho o estudante do turno noturno 

que queira se formar melhor. Provavelmente ele irá 

ganhar menos do que ganha no trabalho, porém, se 

na universidade, talvez, com o complemento de uma 

bolsa FUMP, isso possa ser possível.

Como anda a revisão dos Projetos 

Pedagógicos na UFMG?

Nós  e s tam os  d i s cu t indo  a  ques t ão 

acadêmicas da graduação quanto ao seu 

que forma a pró-reitoria de graduação pretende 

rever o programa de bolsas acadêmicas em 

relação aos aspectos apresentados?
As bolsas controladas pela Pró-Reitoria de 

Graduação são as chamadas “bolsas de graduação”, 

ou seja, bolsas dos programas PAE, PAD e PID. 

Nós queremos rediscutir os modelos dessas bolsas. 

Há a proposta de recriar o programa de monitoria 

nos moldes tradicionais, como ele sempre foi, 

isto é, parecido com o que é o PID hoje. Quanto 

à ampliação dos grupos, isto depende de um 

aumento no orçamento. Nós já aumentamos o 

valor da bolsa para R$300, que era uma questão 
que nos incomodava, pois o bolsista de graduação 

ganhava menos do que o do CNPq. Assumimos um 

risco, pois a verba do orçamento não aumentou. 

Nós defendemos a ampliação destes programas, 

pois todo aluno que participa de um programa de 

bolsa tem a oportunidade diferenciada de formação 

na universidade, mas isso não depende só de nós, 

depende do orçamento da União.

Em relação à abertura de novas vagas, 

a política do governo federal vem, nos últimos 
anos, privilegiando a criação de vagas em 

universidades ou faculdades particulares, via o 

ProUni. Os críticos argumentam que a isenção 

para gerar um número maior de vagas em 

universidades públicas do que aquelas criadas 

através do ProUni. A qualidade do ensino 

da Pró-Reitoria em relação a essa política? 

Este governo tem um projeto de expandir 

o acesso ao ensino superior, tanto na área pública 

quanto na área privada através do suporte de bolsas. 

A opção do governo em investir no ProUni deve-se 

público. Dessa maneira, a opção do governo foi por 

uma via rápida que garantisse oportunidades a muitas 

pessoas, que sem esta política não teriam acesso 
de maneira alguma ao ensino superior. Devemos 

questionar a qualidade dos cursos oferecidos, pois 

sabemos que alguns são criados da noite para o dia 

e sem nenhuma preocupação com a qualidade. É 

preciso ter um sistema de controle mais rigoroso. 

No entanto, é necessário lembrar que, no Brasil, ter 

a oportunidade de cursar o ensino superior ainda é 

condição de melhoria de vida, acesso à cultura e ao 

mercado de trabalho. Portanto, o governo está certo 
ao considerar que expansão na rede pública é mais 

complicada, pois há muitas regras restritas e nem 

todas as universidades públicas querem crescer, pois 
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quando possíveis, são bem vindas. Só que, muitas 

vezes, as parcerias privadas vêm condicionadas e 

esse condicionamento tem que ser discutido para 

não causar uma perda de autonomia da universidade. 

Queremos expandir parcerias com a iniciativa privada 
através de projetos de pesquisa, estágios, projetos 

de extensão, com colaborações para laboratórios, 

mas sem nunca abrir mão da independência, da 

autonomia da pesquisa e da universalidade do 

conhecimento que nos é instituída. Na verdade, a 

grande responsabilidade de manutenção das funções 

vitais da universidade tem que ser do governo. Nós 

não somos contra essas parcerias, mas não podemos 

abrir mão do cerne do orçamento que é o que mantém 

a universidade, é com ele que a gente paga o pessoal, 
água, luz, telefone e a manutenção do campus.

Finalmente, gostaríamos de saber como 

está o processo de construção do novo prédio 

da FaCE...

Do ponto de vista orçamentário, existe o 

acordo de que, como a Engenharia é, em área, duas 

vezes maior do que a FaCE, então, de toda verba 

conseguida pela reitoria, vão 2/3 para engenharia 

e 1/3 para a FaCE. Agora, o dinheiro que a FaCE 

conseguir, vai para o prédio da FaCE. E o dinheiro 
que a Engenharia conseguir, vai para o prédio da 

Engenharia. A reitoria está correndo atrás para 

concluir a obra no prazo. Fica melhor, não é? Todo 

mundo junto aqui no campus.

da flexibilização curricular e diversos projetos 

pedagógicos estão sendo revisados. Os vinte e dois 

cursos de licenciatura estão sendo reformulados 

neste momento e isso é muito trabalhoso. Cada 

reformulação passa pelo setor acadêmico para ser 
analisada, depois vai para a mão de um professor 

relator, passa pela câmara de graduação, vai ao CEPE, 

vai ao conselho universitário, antes da   aprovação da 

reformulação curricular. Outros cursos, que já estão 

com suas novas diretrizes aprovadas por parte da 

Secretaria de Ensino Superior, serão reformulados, 

especialmente no que tange a trabalhos de conclusão 

de curso que eram optativos e se tornaram 

obrigatórios, em muitos casos.

A criação de cotas para negros, pardos e 

indígenas nas universidades públicas tem sido 
motivo de grande debate e controvérsia. Qual a 

posição da pró-reitoria e da nova administração 

da UFMG sobre esse tema?

Estão para serem aprovadas pelo governo as 

cotas para estudantes egressos de escolas públicas, 

que nós achamos serem mais justas que as cotas 

raciais, devido à miscigenação do povo brasileiro e 

importante é saber se estas cotas resolvem mesmo, 
isto é, se elas são inclusivas e realmente justas. 

Estamos fazendo diversas simulações, para vermos 

o que ocorreria se baixássemos, por exemplo, a nota 

de corte em um ou dois pontos para estudantes de 

escolas públicas, em termos da taxa de aprovação de 

alunos egressos de escolas públicas. Nós precisamos 

também dar um maior apoio a alguns cursos que 

possuem um nível alto de reprovação, como as 

engenharias. Pensamos em criar um programa de 
monitoria, principalmente para o primeiro ano, para 

auxiliar o aluno que sai do ensino médio e entra 

em uma universidade, que é outro ambiente, em 

geral mais exigente e onde ele terá de ter maior 

responsabilidade com o estudo.

Nos últimos anos, diante do quadro de 

crescente esvaziamento dos recursos concedidos 

às universidades federais, assiste-se, em alguns 

setores, ao fortalecimento do discurso de que 

a universidade precisa ter maior autonomia em 

relação à obtenção de verbas e buscar recursos 

universidade?

Nós queremos independência sim, mas 

queremos primeiro discutir a nossa fatia no 

pequena, depois nós não conseguiremos mais nada. 

Independência é importante, mas temos que cuidar 

primeiro do orçamento. Nós não temos preconceito 
em buscar apoio na iniciativa privada e parcerias, 


