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 Tomei conhecimento 
há duas semanas, de um infe‐
liz pronunciamento de um de‐
terminado Professor, membro 
do Conselho Universitário, em 
reunião recente daquele órgão. 
Neste seu pronunciamento, o 
Conselheiro teria usado (e usou, 
conforme a gravação oficial), 
expressões como “voto de ca‐
bresto” e “manada”ao se referir 
aos servidores Tecnico‐Admi‐
nistrativos desta Universidade. 
As expressões foram usadas 
em um momento de discussão 
sobre a distribuição de votos 
que deveriam ser atribuídas às 
diferentes categorias na eleição 
para Reitor, que se aproxima.
 Independentemente 
da minha opinião quanto aos 
percentuais que cada categoria 
tenha direito, quero me expres‐
sar quanto à forma insólita com 
que aquele Professor se referiu 
a nossos servidores Tecnico‐

Adminstrativos.
 Quando alguém usa 
expressões daquele tipo, des‐
conhece completamente a rea‐
lidade da Universidade. Nem 
ao menos as estatísticas sobre 
resultados de eleições passadas 
leu! As expressões usadas, na‐
quele momento, tinham uma 
razão bastante própria. Seu sig‐
nificado não foi casual e teve 
certamente o intuito de desclas‐
sificar a importância de toda 
uma categoria. Este não é o 
pensamento de todos os profes‐
sores. Posso garantir que não. 
Me pergunto se não existiriam 
outras razões por de trás da‐
quele pronunciamento? Talvez 
razões políticas? A eleição do 
Reitor para os próximos qua‐
tro anos se aproxima. Será que 
é possível fazer alguma ligação 
entre estes fatos? Espero que 
não. A Universidade não mere‐
ce uma disputa neste nível. Afi‐

nal, esperamos que o próximo 
Reitor seja alguém com expe‐
riência Acadêmico‐Científica, 
respeitado pelos pares da Aca‐
demia, não só Professores, mas 
Tecnico‐Administrativos e Es‐
tudantes. Um Reitor, que se fi‐
zer acompanhar por aquele tipo 
de gente, me envergonhará.
 Peço a tantos e variados 
amigos, sinceras desculpas. A 
maioria dos Professores des‐
ta grande Universidade têm 
consciência das liberdades de 
expressão e de escolha que de‐
vem orientar as nossas relações. 
Somos responsáveis por cons‐
truir uma Universidade para 
uma Nação, que insiste em es‐
tar sempre no futuro.

Bismarck Vaz da Costa
Professor do Icex/UFMG e 
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 Matéria publicada no jornal 
Hoje em Dia (29/05/13) informa que  
a  Universidade Federal de Minas 
Gerais (UFMG) subiu três posições 
no ranking das melhores universi‐
dades da América Latina, alcançan‐
do a 10ª posição. No mesmo maio, 
em reunião do Conselho Univer‐
sitário da UFMG, onde a maioria 
dos representantes docentes vo‐
tou contra a Paridade nas eleições 
para Reitor e Dirigentes de Unida‐
des, um professor do ICEX, ousou 
discriminar e diminuir o papel do 
Técnico Administrativo em Edu‐
cação ‐ TAE, ao dizer que votam 
de “cabestro e como uma mana‐
da”. Conforme a mesma matéria,  
publicada no site do Sindifes, num 
grave desrespeito a Universidade 
Federal do Rio de Janeiro ‐ UFRJ, 
maior universidade federal do 
país, outro professor afirmou que 
a UFRJ não serve de modelo para 
a UFMG, pois embora tenha sido 
uma grande Universidade, hoje se 
trata de uma instituição decaden‐
te. E agora professor?
 A pesquisa do grupo Qua‐
cquarelli Symond (QS) University 
Rankings ‐ uma organização inter‐
nacional de pesquisa  educacional 
‐considerou os seguintes critérios: 
reputação acadêmica, reputação 
com empregadores, média de arti‐
gos por professor, citações por ar‐
tigo, docentes com pós‐doutorado 
e impacto na internet. 
 Com a pesquisa a UFMG 
subiu do 13º para o 10º lugar e a 
UFRJ está duas posições à frente 
da UFMG. Ainda de acordo com a 
matéria do HD, para o reitor Clélio 
Campolina, a UFMG se tornou um 
centro de excelência universitária 

com investimentos em pesquisa, 
tecnologia, inovação e parceria pú‐
blicas e privadas ancorada em cur‐
sos de graduação e pós graduação 
bem avaliados. Esse trabalho re‐
sulta, por exemplo, no número de 
patentes depositadas no Instituto 
Nacional de Propriedade Indus‐
trial (Inpi), ficando atrás apenas da 
Universidade de São Paulo ‐ USP.
 Diante de tal realidade, te‐
mos que concordar com o reitor 
Campolina pelo que diz e levando‐
se em conta os seis critérios consi‐
derados na pesquisa.
 Assim, voltamos a pergun‐
tar. Chamar a UFRJ de decadente, 
não seria no mínimo, incoerente 
com o resultado apresentado pela 
pesquisa? Ou mesmo, é não conhe‐
cer da realidade das universidades 
federais brasileiras?
 Ouso ir mais longe e dizer 
que este é um discurso leigo na 
grandeza da Democracia e da im‐
portância da igualdade do voto 
paritário. Pois, se esta UFMG é de 
excelência, tenho a honra e o  orgu‐
lho em dizer, que esta se faz, com 
a força e qualidade dos Técnico‐
Administrativos em Educação em 
sintonia com professores e estu‐
dantes. Mas não podemos incluir 
nestas afirmações os antidemocrá‐
ticos e desfocados da discussão de 
um assunto de tal sapiência. Como 
já disse um certo pensador: "Em 
determinados momentos, ganha 
muito quem nada diz"    

Márcio Flávio do Reis
Técnico Administrativo em  

Educação‐UFMG

Decadência ou Incoerência?
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Diretoria eleita agradece 
pela vitória

 A Diretoria da Assufe‐
mg Triênio 2013/2016 ‐ “Assu‐
femg Viva, Presente e Crescen‐
do” agradece a  todos os seus 
apoiadores e também aos seus 
sócios que tornaram possível o 
processo eleitoral. Nossos agra‐
decimentos e sinceros votos 
de estima aos companheiros, 
Domenico Romano Romani 
(Odontologia), José Francisco 
do Nascimento (Fac.Farmácia) 
e Égler Marcelino Santos (HC) 
componentes da Junta Eleito‐
ral das Eleições para a Direto‐
ria Executiva e Conselho Fiscal, 
Triênio 2013/2016, presidida 
pelo Domenico que fizeram 
um trabalho de qualidade, com 
muita dedicação e seriedade.
 Isso fez com que o pro‐
cesso corresse em clima de mui‐
ta tranqüilidade e Democracia. 
A Assufemg é a nossa história 
viva, sempre presente nas lutas 
dos servidores e deve continu‐
ar crescendo e se consolidando.  
Entre as principais propostas da 
diretoria eleita estão:
▪ Dar continuidade ao processo 
de reconstrução política, física e 
financeira da Assufemg;
▪ Gestão Democrática e com‐
partilhada da Assufemg como 
meio político para se atingir os 
objetivos;
▪ Participar ativamente das lu‐
tas e encaminhamentos da cate‐
goria, em todos os seus fóruns;
▪ Reestruturar a Cantina 
Pelego's e recuperar o seu papel 
de fomentadora da cultura e do 
debate político;
▪ Reestruturar e ampliar a Far‐
mácia;
▪ Privilegiar o estabelecimento 
de novos convênios e parcerias;
▪ Utilizar o espaço físico da en‐
tidade para as atividades de 
formação, capacitação e qualifi‐

cação dos servidores; 
▪ Destacar as atividades cultu‐
rais já realizadas e ampliá‐las;
▪ Estimular a prática de ativida‐
des físicas através do projeto de 
Academia ao Ar Livre em par‐
ceria com a Pro‐RH na busca 
de uma melhor “Qualidade de 
Vida”;
▪ Contratar um plano co‐parti‐
cipativo da Unimed (já em es‐
tudo) com um valor que atenda 
aos associados;
▪ Garantir total e absoluta trans‐
parência às contas da entidade;
 Por isso, contamos com 
a confiança e principalmente 
com a participação de todos os 
sócios para que possamos al‐
cançar nossos objetivos. Nossas 
metas continuam realizáveis e 
para isso convidamos a todos: 
não somente os que já compõem 
a entidade, mas também os que 
saíram a retornarem, que ve‐
nham ativar nossas forças em 
prol da Assufemg cada vez mais 
sólida. Contribuindo com o for‐
talecimento da categoria. E que 
esta esteja, cada vez mais unida.
 Vão aqui também os 
nossos agradecimentos a todos 
os voluntários sócios, não só‐
cios, funcionários da Assufemg 
e todos aqueles que de alguma 
forma contribuíram para este 
sucesso da Democracia. Não 
faltaram boatos e maledicências 
sobre o processo e a  vida atu‐
al da entidade. Mas podemos 
dizer que, esses são leigos que 
nada sabem sobre esta gran‐
diosa Assufemg. Mas,  a  esses 
também agradecemos, pois nos 
fizeram mais fortes e qualifica‐
dos para condução, crescimento 
e consolidação desta Assufemg 
que foi,  é, e sempre será o mar‐
co ímpar do nosso movimento.
Que Deus abençoe a todos!

Convênio Assufemg

Novo Curso de  
Administração  

Faculdade Arnaldo  
Vestibular  2013/2

Tradicional e Agendado ‐ Ins‐
creva‐se: 0800606‐3535 ou www.
vestibulararnaldo.com.br
 O novo curso superior 
em administração da Faculda‐
de Arnaldo traz como princi‐
pais valores o empreendedo‐
rismo e a inovação.
 Apesar de original 
quanto à concepção, a nova 
matriz curricular do curso de 
administração, respeitará as 
diretrizes previstas pelo MEC, 
mas com uma organização, 
metodologia e evolução de 
conteúdos diferentes do con‐
vencional.
Nova Estrutura Curricular
Módulos: Perfil Empresarial; 
Gestão da Empresa Contem‐
porânea; Gestão Estratégica 
de Recursos Humanos; Estra‐
tégia Empresarial; Marketing; 
Gestão de Negócios Digitais; 
Gestão da Logística; Métodos 
Quantitativos; Gestão Contá‐
bil; Gestão Financeira; Gestão 
da Qualidade; Gestão da Pro‐
dução; Gestão de Projetos; Di‐
reito para Administradores e  
Gestão Ambiental 
 Este convênio permite 
desconto de 15% aos associa‐
dos/dependentes Assufemg 
(Até 05 alunos). Mais informa‐
ções no site www.faculdadear-
naldo.edu.br
Inscrições: até 6/08/13.
Taxa de inscrição: R$ 30,00.
Processo de seleção: análise de 
currículo, entrevista e redação
Dias: consulte o cronograma.
Praça João Pessoa, 200 ‐ Funcio‐
nários ‐ Belo Horizonte ‐ MG.
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Dicas Locadora Assufemg

Casa em Santa 
Luzia
 Vendo casa com 
laje e telhado colonial, 
bairro Nossa Senhora 
das Graças, 03 quartos 
(01 com suíte), sala, co‐
zinha, banheiro social, 
área de tanque, área com 
churrasqueira, garagem 
p/02 carros. Toda murada 
(área construída 70m2), 
rua asfaltada, próxima de 
pizzaria, padaria, super‐
mercado BH, Bancos Itaú, 
Bradesco e Igrejas Católi‐
ca e Evangélica. Tels: (31) 
8240‐76509 (Claro); 8593‐
8140 (Oi).

Negocinho$

Aulas de Direção
 Se você tem medo 
de dirigir, quer praticar 
e desenvolver habilidade 
na direção veicular, faça 
aulas no novo Fiesta c/
direção elétrica ou em 
seu próprio veículo. Ins‐
trutora Danielle. Conta‐
tos: 3447‐1342/85245‐411   
E‐mail: danicris.cfc@hot‐
mail.com

Oportunidade
 Apartamento com 
duas salas grandes, 04 
quartos, suíte, banho so‐
cial, DCE, área ampla e co‐
zinha. Vaga livre. Alameda 
das Acácias/Av. José Dias 
Bicalho (02 quarteirões da 
UFMG). Direto: 3221‐0198 
ou 9945‐1378

Os Miseráveis 
O Fenômeno Musical 

Ambientado na França do século 19, Os Mis‐
eráveis conta uma envolvente história de 
sonhos destruídos e amor não correspondi‐
do, paixão, sacrifício e redenção ‐ um eter‐
no testamento da sobrevivência do espírito 
humano. Jackman é o ex‐prisioneiro Jean 
Valjean (Jackman), caçado durante décadas 
pelo implacável policial Javert (Crowe), 
depois de violar a liberdade condicional. 

Quando Valjean aceita cuidar de Cosette, filhinha da operária Fan‐
tine (Hathaway), suas vidas mudam para sempre. Os Miseráveis é a 
adaptação cinematográfica do diretor Tom Hooper, premiado com o 
Oscar. Baseado na sensação musical global, assistido por mais de 65 
milhões de pessoas em 42 países, em 22 idiomas e ainda quebrando 
recordes de bilheteria em todo o mundo.

As Aventuras  
de Pi 

Embarque na aventura inigualável nesta obra-prima 
visual de Ang Lee, baseada num livro campeão de 
vendas!

 Pi Patel (Suraj Sharma) é filho do dono de um 
zoológico localizado em Pondicherry, na Índia. 
Após anos cuidando do negócio, a família de‐

cide vender o empreendimento devido à retirada do incentivo dado 
pela prefeitura local. A ideia é se mudar para o Canadá, onde pode‐
riam vender os animais para reiniciar a vida. Entretanto, o cargueiro 
onde todos viajam acaba naufragando devido a uma terrível tem‐
pestade. Pi consegue sobreviver em um bote salva‐vidas, mas precisa 
dividir o pouco espaço disponível com uma zebra, um orangotango, 
uma hiena e um tigre de bengala chamado Richard Parker. 

Óbitos
 É com grande pesar que publicamos os nomes dos associados que 
se desligaram da Assufemg em Maio de 2013, por motivo de óbito.

† José Elias Murad   † Maria da Conceição Basílio da Silva
† Leonidas Prates Lafetá    † Luiz Francisco Serra
† Gicelda da Conceição da Costa 


