Prezados Colegas:
Em atenção aos questionamentos abaixo colocados, a Reitoria vem prestar os devidos
esclarecimentos:
1 - Já foi instaurada sindicância para apurar a possível ocorrência, no âmbito do NTI, de
atos ou condutas em desacordo com as normas vigentes;
2 - A discussão sobre o NTI, levantada pela Reitoria no âmbito do CETIC, não tem
relação direta com as apurações acima citadas, mas sim com a crise de governança
provocada por abaixo-assinado em que os detentores de FG-1 do Núcleo pediram
exoneração de seus cargos, e os não detentores de cargos recusaram de antemão esses
cargos, obstruindo ou dificultando qualquer ação da Reitoria no sentido de restaurar a
regular governança do Núcleo;
3 - O sistema de governança da Universidade é estabelecido pelo Estatuto e pelo
Regimento, sendo o Reitor competente para geri-lo, mas não para modificá-lo, nem para
delegar a sua gestão a terceiros. A competência para reformar o Estatuto e o Regimento é
privativa do Conselho Universitário. Assim sendo, diante do travamento da governança
do NTI, cabe ao Reitor buscar uma solução junto ao ConsUni. Sendo o CETIC o órgão
consultivo do ConsUni para assuntos relativos à TI, a Reitoria procurou então o CETIC
em busca desta solução;
4 - A Reitoria nunca se recusou a negociar com o movimento dos servidores TA's do
NTI. Nem poderia, pois as posições do movimento sempre foram colocadas como
inegociáveis. Mesmo assim, algumas reivindicações foram ou estão em vias de serem
atendidas: a sindicância foi instaurada; e as exonerações solicitadas deverão ser atendidas
nos próximos dias.
5 - A Reitoria considera animadora a disposição manifestada pelos TA's do NTI, de
"trabalhar em um ambiente salutar e contribuir da melhor forma possível com a
Universidade". Dentro deste espírito, aceita o agendamento da reunião proposta, desde
que o movimento abra mão da inegociabilidade das suas posições.
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