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Uma universidade cada vez mais 
crítica, democrática, livre, criati-
va, autônoma, ética e dinâmica, que 
atue gerando conhecimento trans-
formador. Foi a construção des-
sa instituição que o novo reitor da 
Universidade Federal de Uberlândia 
(UFU), Elmiro Santos Resende, de-
fendeu durante a solenidade de pos-
se do cargo, realizada no dia 12/12, 
no Ministério da Educação (MEC), 
em Brasília (DF). Participaram da 
cerimônia o ministro da Educação 
em exercício, José Henrique Padim 
Fernandes, e o ex-reitor da UFU, 
Alfredo Júlio Fernandes Neto, que 
transmitiu o cargo para Elmiro.

A sala de atos do MEC ficou lo-
tada de professores, técnicos e seus 

familiares, que se deslocaram para 
Brasília para prestigiar a cerimô-
nia. Também estiveram presentes 
o vice-reitor eleito, Eduardo Nunes 
Guimarães, o deputado federal por 
Minas e prefeito eleito de Uberlân-
dia, Gilmar Machado, o prefeito elei-
to de Patos de Minas, Pedro Lucas, 
o ex-reitor da UFU, Arquimedes Di-
ógenes Ciloni, além dos pró-reitores 
escolhidos pela nova gestão. 

Elmiro Resende ressaltou que sua 
equipe almeja uma universidade com 
um padrão de qualidade cada vez 
mais alto para atender a comunida-
de. “Queremos a UFU como gerado-
ra e multiplicadora de conhecimento, 
capaz de transformar a realidade. 
Mas, mais do que isso, precisamos ter 
a certeza do comprometimento des-
sa universidade com a verdade, com 
a clareza de seus atos, com a justiça e 
com a igualdade”, afirma. 

O reitor ainda disse que a uni-
versidade de hoje resulta das ações 
implementadas por outras gestões 
e, por isso, acredita na continuida-

de desse trabalho para impulsionar 
o desenvolvimento da instituição. 
“Esse momento não se trata apenas 
da posse do reitor, mas da possibili-
dade de inaugurarmos uma adminis-
tração de forma positiva, embasada 
no que acreditamos. Eu disse, certa 
vez, que sem sonhos não há futuro. 
Transformemos, então, esse sonho 
que queremos em uma realidade du-
radoura, que se reverta em benefício 
para toda a comunidade. Que esse 
futuro se projete amplificando a ca-
pacidade criadora que trazemos co-
nosco. Para a realização de tal sonho 
precisamos de todos”, disse, convi-
dando a comunidade universitária a 
participar, de maneira efetiva, para o 
crescimento da UFU. 

O ministro José Henrique fa-
lou sobre o momento de valoriza-
ção, pelo qual a educação superior 
vem passando, desde o governo de 
Luiz Inácio Lula da Silva, com a am-
pliação da infraestrutura das uni-
versidades e das vagas ofertadas. 
“Precisamos garantir a qualidade no 

Elmiro Santos Resende
é empossado reitor da UFU

Solenidade 
aconteceu no dia 
12/12, no MEC, em 
Brasília

texto Maitê Gugel
fotos Milton Santos

À esquerda, 
público presente na 
solenidade. À direita, 
Alfredo Júlio, José 
Henrique Padim e 
Elmiro Resende

processo de expansão. E o MEC tem 
um papel fundamental de oferecer 
apoio técnico, financeiro e também 
político”, disse. 

Alfredo Júlio aproveitou a oca-
sião para agradecer a todos que 
contribuíram para o crescimento 
da universidade. “A construção dos 
campi de Monte Carmelo e de Pa-
tos de Minas, além de todas as ou-
tras conquistas, só foi possível graças 
ao empenho de todos os nossos ser-
vidores e do MEC. Todos tiveram 
fundamental importância nesse pro-
cesso”, afirmou.

A relevância da UFU para Uber-
lândia e região foi reafirmada por 
Gilmar Machado, ex-aluno da uni-
versidade e prefeito eleito de Uber-
lândia. “O Hospital de Clínicas da 
UFU é referência no atendimento da 
comunidade. A Universidade é es-
sencial para o desenvolvimento de 
pesquisa em todas as áreas e espera-
mos que a UFU continue crescendo 
e contribuindo para o desenvolvi-
mento de Uberlândia.”.

Carta ao leitor

Editorial
“Mude, mas comece devagar, porque a direção é mais importante que a velocidade”. 

Esta frase chegou à Diretoria de Comunicação da UFU num dos cartões de fim de ano 
gentilmente enviados à nossa equipe de jornalistas, fotógrafos e estagiários. Desde então, 
passou a fazer parte do nosso dia a dia. Causou-nos inquietações. Uma a mais na nossa lis-
ta de vontades: vontade de mudar, de fazer diferente, de fazer a diferença, de compartilhar. 
E assim deve ser num setor movido por palavras, imagens e trocas. Muitas trocas. Afinal, 
somos nós o elo entre a UFU e a Imprensa. Comunicadores por escolha, temos a missão 
de informar à comunidade, com precisão e agilidade, tudo (ou grande parte) do que é pro-
duzido aqui. Pesquisas, eventos, encontros, livros, processos seletivos. O que é de interesse 
público passa por aqui, para que nossa equipe consiga extrapolar os muros dos campi e 
chegar à casa de milhares de pessoas. A parceria que nasce com professores, alunos e técni-
cos administrativos se multiplica em novas alianças que fazemos com profissionais de TV, 
rádio e mídias impressa e digital. Nossos textos e fotografias chegam às Redações e per-
correm caminhos diversos. A nossa missão – informar com credibilidade – pode atingir 
novos patamares. Para isso, precisamos criar e consolidar novos laços. Em 2013, espera-
mos que você se comunique mais e conte com a nossa equipe para alcançar novas direções.

Aos servidores da UFU, docentes e técnicos administrativos; aos alunos; às diversas 
coletividades que participam da nossa Universidade apresentamo-nos, com os nossos so-
nhos e o nosso empenho para concretizar os projetos expressos na nossa carta-programa. 

Cientes da imensa responsabilidade e dos desafios desse futuro-presente que se nos im-
põe, cientes dos desafios ainda desconhecidos, contamos com todos vocês, com as experi-
ências e os sonhos de todos que desejam participar do que está por vir. 

É com o sentimento de gratidão aos que depositaram o seu voto de confiança em nossa 
gestão e com a consciência dos deveres públicos a esse mesmo voto que  (re)iniciamos um 
tempo de aprendizados socialmente compartilhados, de exercício incansável de debates e 
trocas de experiências. 

Não podemos prescindir das experiências adquiridas nem dos projetos de futuro que 
chegam com toda a força dos novos professores, alunos e técnicos administrativos. 

No âmbito de uma gestão comprometida com o mais abrangente diálogo com a comu-
nidade interna e externa à UFU, investiremos todas as nossas energias para que à experi-
ência se alie a imaginação criadora, para que os novos velhos tempos se harmonizem. 

Não temos tanto tempo. São apenas quatro anos. Tornando nossos alguns versos do po-
eta português de Mensagem, Fernando Pessoa, deixamos aqui o nosso recado: “O esforço 
é grande e o homem é pequeno”; empenhamos a nossa palavra: “da obra ousada, é nossa a 
parte feita: o por fazer é só com Deus”. 

Renata Neiva
Diretoria de Comunicação Social
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Eduardo NuNEs GuimarãEs - Vice-reitoria

Ingresso na UFU: 1980.
Formado em Medicina (UFU), com doutorado em Cardiologia (Unifesp). Professor nos cursos de graduação em Medicina e 
pós-graduação em Ciências da Saúde. Coordenador do serviço de Cardiologia do HC, do Laboratório de Medicina Experi-
mental e do Centro de Pesquisas Clínicas da UFU. Coordena o polo de Telessaúde.
experIêncIa na admInIstração da UFU: Chefe do Departamento de Clínica Média, coordenador do curso de Medicina, 
Vice-diretor do Centro de Ciências Biomédicas, Diretor Clínico do HC-UFU e vice-reitor (2004 a 2008).
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Elmiro saNtos rEsENdE - Reitoria

Ingresso na UFU: 1989.
Lotação e FUnção atUaL: Professor Associado do Instituto de Economia.
gradUação: Ciências Econômicas (UFU/1985).
pós-gradUação: mestrado (UFMG) e doutorado (Unicamp) em Econo-
mia e pós-doutorado em Planejamento Regional (School of Global Stu-
dies – Sussex University - UK).
prIncIpaIs cargos ocUpados na UFU: Coordenador de curso de gradu-
ação e Pró-reitor de Pesquisa e Pós-graduação.

José aNtoNio Galo - Chefe de Gabinete/Reitoria

marlENE mariNs dE CamarGos BorGEs - 
Pró-reitora de Recursos Humanos – PROREH

marCElo Emílio BElEtti - Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação - PROPP
rEGEs Eduardo FraNCo tEodoro - Prefeitura Universitária

Ingresso na UFU: 1987.
Lotação e FUnção atUaL: professor 
do Instituto de Ciências Biomédicas 
(ICBIM).
Formação: graduação em Medicina Ve-
terinária (UFF - 1980)
pós-gradUação: mestrado em Zootec-
nia / Fisiologia Animal (UFV - 1986) e 
doutorado em Ciências / Fisiologia (Fa-
culdade de Medicina de Ribeirão Preto/
USP - 1996).
prIncIpaIs cargos já ocUpados: Chefe 
do Departamento de Ciências Fisioló-
gicas (1996/97 e 1998/1999). Diretor do 
Instituto de Ciências Biomédicas (2000 a 
2001), Diretor Executivo da Fundação de 
Desenvolvimento Agropecuário – Fun-
dap (2001 a 2006). Pró-reitor de Plane-
jamento e Administração (2004 a 2008). 
Foi professor e coordenador do curso de 
Medicina Veterinária na Unifenas (1981 a 
1984) e professor de fisiologia animal na 
UESB (1986).

José FraNCisCo riBEiro - Pró-reitoria de Planejamento e Administração – PROPLAD

“Nós pudemos acompanhar e participar do crescimento e expansão da UFU decor-
rentes do investimento do Governo na educação. Trabalharemos com uma equipe 
de pessoas qualificadas e vamos continuar aproveitando as oportunidades de colo-
car em prática os projetos de consolidação da universidade”.

Ingresso na UFU: 1991.
Lotação e FUnção atUaL: Professor da Faculdade de Engenharia Mecânica.
gradUação: Engenharia Eletrônica (USP/São Carlos - 1981).
pós-gradUação: mestrado e doutorado em Ciências Espaciais (INPE - São José dos Campos). Pesquisador no INPE de 1981 a 1991.
Principais cargos ocupados na UFU: Diretor de Planejamento e Diretor de Pós-graduação.
“Vamos trabalhar para construir uma infraestrutura que ofereça suporte a uma universidade de qualidade, sintoni-
zada com os desafios dos tempos atuais. Nosso trabalho será pautado pela transparência e ética, com um cuidado 
permanente com a comunidade.” 

Ingresso na UFU: 2006.
Lotação e FUnção atUaL: professora da Faculdade de 
Ciências Integradas do Pontal (Campus Pontal).
Formação: graduação em História (UEMG) e mestrado 
e doutorado em História Social pela PUC-SP.
Principais cargos já ocupados: coordenadora do 
Curso de Graduação em História da Facip (2007 a 2010).

marisa lomôNaCo dE Paula NavEs - Pró-reitoria de Graduação - PROGRAD
Ingresso na UFU: 1981
Lotação e FUnção atUaL: Professora da Faculdade de Educação, atuando no curso de graduação em Pedago-
gia e pós-graduação (mestrado) em Educação.
Formação: graduação em Psicologia (UFU), mestrado (Unicamp) e doutorado (PUC-SP) em Educação.
cargo já ocUpado na UFU: Diretora de Ensino (2001-2008).
“Com a expansão da universidade, temos como um desafio garantir a permanência dos estudan-
tes na UFU, garantindo a qualidade do ensino. Para isso, vamos dar continuidade aos projetos 
em andamento, em parceria com o MEC, e investir na formação dos professores.” 

Ingresso na UFU: 1995.
Lotação e FUnção atUaL: professor do Instituto de Ciências Biomédicas (ICBIM).
Formação: graduação em Medicina Veterinária (UFU-1987), mestrado (1992) e doutorado (1998) em Biologia Celular (Uni-
camp), e pós-doutorado no Instituto de Física de São Carlos – USP (2003 a 2004).
prIncIpaIs cargos já ocUpados: coordenador do Programa de Pós-graduação em Ciências Veterinárias (2005 a 2006). Membro 
(2005 a 2007) e coordenador (2007 a 2009) da Câmara de Assessoramento em Ciências Biológicas e Biotecnologia da Fapemig.
“Pretendemos consolidar os cursos de pós-graduação já existentes e atender a demandas de criação de novos 
cursos, além de melhorar a estrutura física existente hoje. Em relação à pesquisa, vamos investir na inovação, na 
proteção intelectual, na parceria com empresas e na transferência de tecnologia.”

Ingresso na UFU: 1986.
Lotação e FUnção atUaL: Economista/Pesquisadora 
do Centro de Estudos, Pesquisas e Projetos Econômico-
-sociais - Cepes (Instituto de Economia).
Formação: graduação em Ciências Econômicas (UFU 
- 1987), mestrado e doutorado em Economia (UFU).
Principais cargos já ocupados: Prefeita Universitária 
(1992-1996).
“O nosso foco será a valorização dos servido-
res da instituição, o que certamente impactará 
de maneira positiva na prestação de serviços de 
qualidade para toda a comunidade. Assim, ga-
rantiremos a reunião de esforços para alcançar 
os objetivos da universidade.” 

Ingresso na UFU: 1989
Lotação e FUnção atUaL: professor do curso de Agronomia UFU.
Formação: graduação em Engenharia Agrícola (UFV -1981), mestrado em Irrigação e Dre-
nagem (USP - 1986), doutorado em Agronomia / Irrigação e Drenagem (Unesp - 1990) e pós-
-doutorado pela Universidad Politécnica de Valencia, Valencia, Espanha (1998).
Principais cargos: coordenador do Curso de Agronomia, Diretor de Experimentação e Produ-
ção Vegetal e, em segundo mandato, ocupa o cargo de Diretor do Instituto de Ciências Agrárias.

“As atividades desenvolvidas pela Prefeitura Universitária são complexas e envol-
vem o atendimento a uma comunidade de aproximadamente 30 mil pessoas, a ma-
nutenção e a ampliação dos campi. Mas estamos otimistas com o inicio de um novo 
trabalho, por contar com uma equipe qualificada e competente”.

“Como chefe de gabinete, vou acom-
panhar projetos especiais da UFU, 
sendo o elo entre a entrada das de-
mandas e a gestão, além de coorde-
nar e acompanhar os planos de ação”. 

Conheça os novos 
gestores da UFU

dalva maria dE olivEira silva - Pró-
reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos 
Estudantis – PROEX

“A UFU é uma instituição rica, em função do conhecimento que produz 
e pelos recursos humanos que agrega. Portanto, a meta da equipe 
gestora da PROEX é trabalhar pela integração desses recursos vi-
sando criar e implementar políticas que contribuam para aprimorar a 
formação dos nossos alunos e desenvolver uma relação de parceria e 
troca de saberes com a comunidade externa.” 

reportagem Marco Cavalcanti
fotos Milton Santos
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reportagem Renata Neiva
foto Milton Santos

Orçamento, rumos do maior 
hospital público da região e nomea-
ções para postos-chave. Saiba como 
a nova gestão deverá conduzir a 
universidade. 

J.UFU Este ano, o orçamento da 
UFU chegou a aproximadamente 1 
bilhão de reais - um marco – sendo 
que apenas 31 municípios do Brasil 
têm um orçamento que chega a este 
teto. Com este montante, qual a ex-
pectativa da nova gestão? 

Este número demonstra que hoje 
estamos em outro patamar da uni-
versidade. Nós, que já tivemos a 
oportunidade de atuar como dirigen-
tes da UFU, sabemos da dificuldade 
que é trabalhar com orçamento mui-
to restrito. Isso nos traz expectativas 
muito boas e uma responsabilidade 
muito maior. Isso é dinheiro público. 
Nós temos que investi-lo muito bem, 
temos que ter todos os controles ne-
cessários. Agora, é preciso entender 
que mais de 600 milhões de reais vão 
direto para a folha de pagamento. Ele 
não entra exatamente no processo 

de gestão da universidade. Nós ain-
da temos uma matriz de alocação de 
recursos para as unidades acadêmi-
cas – que ficam com boa parte do re-
manescente. Portanto, na realidade, 
o que temos de recursos pra custeio 
e para investimento ainda não é tão 
grande assim. Mas ainda assim mos-
tra que é um diferencial grande neste 
momento, o que nos dá uma pos-
sibilidade maior de adiantarmos o 
processo de administração da UFU, 
buscando o que tanto almejamos.

J.UFU Um dos desafios agora é a 
construção dos campi de Patos de 
Minas e Monte Carmelo, uma vez 
que já houve processo de licitação. 

Nós temos de implantar os cam-
pi fora de sede e seus cursos. Existem 
cursos novos que ainda têm deman-
da grande não só de professores, mas 
também de instalação de laborató-
rios adequados, salas de reuniões... 
E lembrar que Monte Carmelo e Pa-
tos de Minas, na realidade, são cam-
pi que temos de iniciar o processo de 
construção. Temos de fazer um pro-

cesso de discussão grande com todo 
o pessoal para fazer a estrutura que 
seja mais adequada possível para as 
necessidades daquela área, daqueles 
cursos que temos lá.

J.UFU Durante a campanha para 
reitor, a sua equipe percorreu se-
tores da UFU e teve contato com 
os servidores para ouvir o que de-
sejam, e quais são as principais 
demandas. O senhor defendeu, du-
rante os debates, o diálogo perma-
nente. Qual a sua percepção, nesses 
encontros, durante o contato olho 
no olho. O que é preciso implan-
tar quando se fala em cultura de 
gestão?

Isso é mudança no jeito de fazer, 
é uma mudança de cultura. Você vai 
a uma reunião dessa e percebe senti-
mentos de duas naturezas. Primeiro, 
uma certa desconfiança de que aqui-
lo não vai pra frente. Ou um certo re-
ceio de se expressar. Principalmente, 
na nossa capacidade de reivindicar. 
Quando você faz uma reivindicação 
deve ter embasamento. Não se pede 

Elmiro Santos 
Resende, novo 
reitor da UFU, fala 
sobre projetos e 
expectativas para 
os próximos quatro 
anos

algo porque alguém pediu, mas por-
que há uma comprovação daquela 
necessidade. É um exercício que te-
mos de continuar fazendo. Fizemos 
durante a campanha e acho que a 
desconfiança fica mais acentuada 
agora, depois da consulta eleitoral. 
Estamos tentando quebrar um pou-
co esse processo. Estamos fazendo 
reuniões.

J.UFU O senhor citou o sentimen-
to de desconfiança. Sempre que há 
troca de gestores – em qualquer es-
fera – as pessoas ficam receosas. O 
senhor costuma citar, durante as 
reuniões com servidores, o que ba-
tizou de “bullying de gestão”. As 
pessoas ficam com medo de sofrer 
retaliações, como afastamento das 
funções. O que dizer a quem passa 
por essa ansiedade?

A troca de pessoas em determina-
dos postos não significa que você está 
preterindo essa pessoa em função de 
outra. Significa que as metodologias 
às vezes mudam e a gente deve dar 
oportunidade a outras pessoas. Não 
significa que quem está saindo vai 
ser perseguido. Essa perseguição é 
uma palavra proibida na nossa ges-
tão. O que chamo de “bullying de 
gestão” (risos) – até me falaram que 
é inovação na forma de se expressar 
– isso não pode acontecer. E, se fi-
carmos sabendo disso, vamos inter-
ferir. Aliás, já estamos fazendo isso. 
Eventualmente, surge uma questão 
pontual e temos de mostrar que não 
é assim que se procede. Temos pes-
soas que são muito capazes, que têm 
experiência grande e que serão subs-
tituídas. Mas que deverão continuar 
conosco. Vamos precisar dessa ex-
periência. Não somos tantos. Somos 
poucos. E as experiências adquiridas 
devem ser aproveitadas no âmbito de 
uma gestão que quer ser aberta, co-
municativa com o pessoal interno 
e o externo à UFU, e permitir que a 
gente construa o melhor horizonte 
possível para essa instituição. E lem-
bre-se: são quatro anos. Parece mui-
to tempo. Mas, do ponto de vista da 
gestão, acaba não sendo tanto assim. 
Temos de trabalhar. Estamos cons-
truindo um processo administrativo 
com qualidade.

J.UFU Vamos falar sobre o Hospital 
de Clínicas da UFU. Ficou evidente, 
durante os debates, o seu posicio-
namento em defesa da escolha dos 
diretores pela própria comunidade 
do HC-UFU.

O processo já está em andamen-
to. Há uma comissão interna, que 
cuida da transição, dentro do hos-
pital. E essa comissão, a nosso pedi-
do, avançou um pouco no processo 
e resgatamos o edital antigo de elei-
ções dentro do hospital e vamos 
fazer isso no mais curto espaço pos-
sível. Precisamos ter uma diretoria 
representativa. E, quando digo re-
presentativa, tem de ser gente que 
representa a comunidade interna 
do hospital, mas também a exter-
na. Não é possível que uma pessoa 
queira administrar um hospital sem 
ter, na sua capacidade de visualizar 
o problema, a dimensão do proble-
ma externo. Portanto, uma diretoria 
desse nível tem de ser constituída 
por pessoas capazes de nos repre-
sentar lá fora e de pessoas que or-
ganizam o processo interno. Diante 
disso, e da alteração do organogra-
ma do HC que foi feito pela gestão 
que nos antecede, foi realizada uma 
modificação. Tempos alguns postos 
que serão eleitos, exceto as assesso-
rias. Após a eleição da direção, va-
mos verificar as pessoas que sejam 
mais capazes de ocupar as asses-
sorias. Não é fácil. É difícil admi-
nistrar o hospital, é complicado. 
Porque dependemos do cenário em 
nível federal – onde são traçadas as 
grandes políticas que nos orientam; 
em nível estadual – que compõe o 
processo de atendimento da popu-
lação local e regional –; e munici-
pal – a gestão plena de saúde coloca 
que há a centralização no gestor 
municipal.

J.UFU E a polêmica EBSERH (Em-
presa Brasileira de Serviços Hospi-
talares, criada pela Lei Federal nº 
12.550, de 15 de dezembro de 2011, 
para administrar unidades hospita-
lares ligadas a instituições federais de 
ensino superior)?

Essa é a grande polêmica. O proble-
ma maior é que cada complexo hospi-
talar da universidade tem uma história 
diferente. E, de todas as histórias pos-
síveis - são 46 hospitais -, a nossa é a 
mais particular. O HC-UFU junto com 
a fundação de apoio que o administra 
(Faepu) começou a funcionar antes da 
formação da Faculdade de Medicina. 
Muito antes, portanto, da criação da 
UFU. Há uma relação histórica com 
a comunidade de Uberlândia e região 
que criou a possibilidade da existên-
cia desse hospital, que administra esse 
hospital com o que pode – e eu diria 
que a administração hoje da fundação 
é muito profissionalizada – o problema 
é que a conta não fecha. 

J.UFU Mas será ou não implantada a 
EBSERH?

A posição do nosso grupo é que 
não somos radicalmente contra. Mas 
queremos discutir as bases para a im-
plantação da empresa dentro de uma 
história já criada. Eu não posso admi-
tir que, da noite para o dia, como num 
passe de mágica, uma ação dessa igual 
para todos os hospitais – que são dife-
rentes – possa surtir o efeito desejado.

J.UFU Mas não está descartada?
Não. Vamos ver várias questões. Pri-
meiro, como fica a posição da Fae-
pu (Fundação de Assistência, Estudo 
e Pesquisa de Uberlândia) e do seu 
hospital universitário? Isso é um pa-
trimônio que pertence ao povo de 
Uberlândia e  região. Segundo, como 
ficam os 1200 funcionários da Faepu? 

“A troca de pessoas em 
determinados postos não 

significa que você está 
preterindo essa pessoa 

em função de outra. Signi-
fica que as metodologias 

às vezes mudam e a gen-
te deve dar oportunidade 

a outras pessoas.”

Eles terão de prestar concurso. Experi-
ências anteriores mostram que o índi-
ce de aprovação não é tão grande. Não 
porque sejam ruins. É que tem gente, 
há muitos anos, treinando e se prepa-
rando para fazer a prova. Eles não têm 
tempo de fazer isso. O processo não é 
simplificado. Outra questão importan-
tíssima: como fica a dívida acumulada 
ao longo dos anos, que não foi à toa? 
Foi para manter a atividade médica 
para uma população que precisa. Ou 
acham que queríamos ter essa dívida 
dentro da fundação?
 
J.UFU Transparência. Tivemos, re-
centemente, por exemplo, casos de 
denúncias que chegaram ao Minis-
tério Público Federal envolvendo 
médicos do HC-UFU. Tivemos a de-
núncia de vazamento de provas do 
vestibular. Como a nova gestão vai li-
dar com situações como estas?

Temos analisado a questão da trans-
parência, considerada necessária e 
vital. Agora, nós precisamos ter a capa-
cidade interna de solucionar os confli-
tos. Se houver comprovação - e temos 
instâncias capazes de apurar isso den-
tro da instituição – os desvios terão de 
ser corrigidos, aplicando-se as penas 
da lei. Não podemos nos descuidar. 
Precisamos ser resolutivos. Essa ques-
tão, quando foge da administração, 
gera um problema maior. Não é negar 
a importância das instâncias regulado-
ras externas. Mas, sim, da necessida-
de que temos de resolver os conflitos. 
Para isso, temos três instâncias que vão 
funcionar a pleno vapor. A Ouvidoria 
da UFU vai montar os processos disci-
plinares que são necessários dentro de 
um processo de sindicância instaura-
do pela comissão permanente. Existe 
a Copsia – Comissão Permanente de 
Sindicância e Inquérito Administrati-
vo – que é fundamental. Além disso, 
temos de trabalhar no código de ética 
da instituição. Para isso, existe uma co-
missão nomeada. Há, sim, o Código de 
Ética do Servidor Público. No entanto, 
nossa coletividade não é composta por 
pessoas só ligadas à administração fe-
deral. Não é só servidor público. Temos 
funcionários da fundação, temos os 
terceirizados. E tudo isso compõe um 
coletivo que se chama UFU. Onde está 
o nosso código de ética institucional?

“A posição do nos-
so grupo é que não 
somos radicalmen-
te contra a EBSERH. 
Mas queremos discutir 
as bases para a im-
plantação da empresa 
dentro de uma história 
já criada.”

“Perseguição é 
palavra proibida”
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Elmiro Santos Resende assumiu o 
cargo de reitor da Universidade Fe-
deral de Uberlândia (UFU) no dia 
20 de dezembro. Cardiologista e pro-
fessor da Faculdade de Medicina, ele 
administrará a instituição nos próxi-
mos quatro anos. 

A transmissão foi feita pelo pro-
fessor Darizon Alves de Andrade, que 
assumiu o cargo de reitor no dia 5 de 
dezembro, após o fim do mandato de 
Alfredo Julio Fernandes Neto. Elmi-
ro Resende e seu vice, Eduardo Nu-
nes Guimarães, foram eleitos pela 
comunidade universitária em setem-

bro deste ano. Resende tomou posse, 
no Ministério da Educação, no dia 12 
de dezembro.

No discurso durante a cerimônia 
de transmissão de cargo, em sessão 
solene do Conselho Universitário, o 
novo reitor destacou uma das metas de 
sua gestão: a humanização das relações 
interpessoais.

Entre as autoridades de Uberlândia 
e região, estavam presentes na cerimô-
nia realizada no bloco 3Q, no Campus 
Santa Mônica, deputados e vereadores, 
ex-reitores, representantes de institui-
ções e órgãos públicos e de empresas.

Elmiro Resende assume 
a reitoria da UFU

Cardiologista vai
administrar a 

instituição nos 
próximos quatro anos 

reportagem Marco Cavalcanti
fotos Milton Santos

Na solenidade, Darizon Andrade 
agradeceu ao ex-reitor Alfredo Ju-
lio e aos pró-reitores pelo trabalho 
realizado, destacando o cenário de 
demanda de soluções para as ques-
tões relacionadas à expansão da 
Universidade.

Na saudação do representante dos 
Conselhos Superiores ao novo reitor, 
o professor da Faculdade de Educa-
ção (Faced), Marcelo Soares da Silva, 
fez um panorama da UFU de hoje e o 
que é preciso para ela atender às de-
mandas da população. “A construção 
de respostas a esses desafios que se 
colocam para a Universidade só será 
possível se assegurarmos o investi-
mento nas pessoas que constroem e 
reconstroem esta instituição”, obser-
vou o conselheiro.

Já como reitor, Elmiro Resende 
elogiou os integrantes da gestão que 
se finda pela execução do plano de 
expansão da universidade, mas cha-
mou a atenção para a necessidade de 
se pensar nas pessoas, além dos pré-
dios. O novo reitor destacou “a força 
do trabalho, o diálogo continuado e 
profícuo e o respeito às diferenças” 
para implementar o projeto de ges-
tão baseado na humanização das re-
lações interpessoais.

Elmiro Resende afirmou que a 
multiplicidade de pensamentos é o 
que faz rica a Universidade. “Mas, 
por outro lado, nos convida per-
manentemente às questões difí-
ceis que nós temos que enfrentar”, 
concluiu.

O público, que lotou o anfitea-
tro, ouviu, na abertura da reunião, 
o Hino Nacional ser interpretado 
pelos músicos Camila Alves Araújo 
(vocal) e Guilherme Kassabian de 
Paiva (Piano). No decorrer da ses-
são, três composições foram apre-
sentadas pela Udi Cello Ensemble, 
orquestra de violoncelo formada 
por alunos da UFU e coordenada 
pelo professor Kayami Satomi, do 
curso de Música. 

A cerimônia, na qual foram em-
possados os novos pró-reitores, pôde 
ser acompanhada, também, por 
meio de um telão instalado do lado 
de fora, no saguão do prédio, pela 
TV Universitária e pela Rádio Uni-
versitária FM, que fizeram a trans-
missão ao vivo.

Professor Darizon 
Alves de Andrade 
transmite o cargo 
para o Reitor Elmiro 
Santos Resende


