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A Congregação da Escola de Belas Artes manifesta o seu irrestrito apoio, solidariedade e plena
confiança  à  Reitora  e  ex-dirigentes  da  UFMG frente  ao  lamentável  e  recente  episódio  de
instauração de processo administrativo com sanções disciplinares, por parte da Controladoria
Geral da União (CGU).

Conforme noticiado pela UFMG em 23/01/2021 e publicado em Nota do Conselho Universitário
da UFMG, de 22/01/2021, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) suspendeu essa decisão da
CGU,  por  medida  liminar,  acatando  a  petição  de  defesa  da  Reitoria,  pautada  no  vício  de
competência, uma vez que a autoridade sancionadora em atos de Reitor(a) e Vice-reitor(a) é o
MEC.  Além disso,  houve  a  desconsideração  da  confirmação  de  legalidade  de  conduta  da
Universidade no projeto do Memorial da Anistia, no âmbito do inquérito instaurado pela Polícia
Federal  em 2017,  diante  do  parecer  da  Procuradoria  da  República  de  Minas  Gerais,  que
solicitou o arquivamento do processo, a partir das justificativas apresentadas pela Universidade
e da conclusão do Tribunal de Contas da União (TCU).

Reiteramos  o  posicionamento  colegiado  tomado  em  reunião  extraordinária  do  Conselho
Universitário da UFMG, realizada em 22/01/2021, em defesa da reputação ilibada de nossa
atual autoridade máxima e dos ex-dirigentes da Universidade, clamando pelo estabelecimento
de justiça e pelo devido processo legal.

A comunidade da Escola de Belas Artes expressa a sua plena confiança na lisura e seriedade
do trabalho da Profa. Dra. Sandra Regina Goulart Almeida, Reitora da UFMG, orgulhando-se
de tê-la à frente da Universidade Federal de Minas Gerais. Antes de tudo, uma mulher de fibra,
altiva,  justa,  honesta  e  de  notável  inteligência,  imbuída  fortemente  dos  príncipios  e  ideais
democráticos  que  regem  esta  Universidade,  os  quais  orientam  suas  ações  cotidianas  em
atuação exemplar de respeito e compromisso com a coisa pública.

Por esta nota à comunidade, testemunhamos perante a Universidade e a Sociedade a nossa
plena confiança na pessoa da Reitora e na lisura do cumprimento de seus atos administrativos
em nome da UFMG, bem como de todos os ex-dirigentes e demais autoridades universitárias,
que sempre conduziram esta Universidade pública com honestidade e honradez.

A comunidade da Escola de Belas Artes une-se frente ao arbítrio e repudia mais este ataque à
Universidade pública, patrimônio do povo brasileiro.

Belo Horizonte, 25 de janeiro de 2021.
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