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A Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) tem um novo reitor. O
ministro da Educação, Abraham Weintraub, deu posse ao professor Janir Alves Soares nesta
segunda, 12 de agosto, na sede da pasta, em Brasília. Terceiro da lista tríplice, Janir Soares f
oi o escolhido
pelo presidente Jair Bolsonaro. A nomeação saiu na edição de sexta-feira, 9 de agosto, do 
Diário Oficial da União
(DOU), para o mandato 2019 a 2023.

  

Weintraub defendeu maior eficiência nas universidades. “Temos que salvar as universidades
federais. E eu vejo o doutor Janir aqui como um exemplo do que precisamos”, disse.

  

Para o novo reitor, o norte de sua gestão será seguir a maior autonomia financeira  que o MEC
objetiva dar às universidades. “Neste momento existe uma grande identidade entre a
universidade e as políticas de Estado. Queremos que nossa universidade seja um palco da
realidade para que abarquemos os eixos do Future-se”, afirmou.

  

  O novo reitor, Janir Alves Soares, toma posse em Brasília (foto: Luis Fortes/MEC)  

Lista tríplice – A cada quatro anos, as universidades federais promovem uma eleição para
indicar três nomes. Essa é a chamada lista tríplice. A relação é enviada para o Ministério da
Educação e a palavra final é do presidente da República. Não há hierarquia na lista, ou seja,
qualquer um dos três pode ser indicado para o cargo de reitor e vice-reitor.
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http://portal.mec.gov.br/component/content/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=78941:nomeado-novo-reitor-da-universidade-federal-dos-vales-do-jequitinhonha-e-mucuri&amp;catid=212&amp;Itemid=86
http://portal.mec.gov.br/component/content/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=78941:nomeado-novo-reitor-da-universidade-federal-dos-vales-do-jequitinhonha-e-mucuri&amp;catid=212&amp;Itemid=86
http://www.in.gov.br/web/dou/-/decreto-de-8-de-agosto-de-2019-209780103
http://portal.mec.gov.br/component/content/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=78211:mec-lanca-programa-para-aumentar-a-autonomia-financeira-de-universidades-e-institutos&amp;catid=212&amp;Itemid=86
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De acordo com a legislação , “o reitor e o vice-reitor de universidade federal serão nomeados
pelo presidente da República e escolhidos entre professores dos dois níveis mais elevados da
carreira ou que possuam título de doutor, cujos nomes figurem em listas tríplices organizadas
pelo respectivo colegiado máximo, ou outro colegiado que o englobe, instituído
especificamente para este fim, sendo a votação uninominal”.

  

  O ministro da Educação, Abraham Weintraub, e Janir Alves Soares, reitor empossado da
UFVJM (Foto: Luis Fortes/MEC)   

Currículo – Natural de Cotia (SP), Janir Alves Soares, 51 anos, é graduado em Odontologia
pela Faculdade Federal de Odontologia de Diamantina (Fafeod). É mestre e doutor em
Endodontia pela Universidade Estadual Paulista (Unesp).

  

O novo reitor possui pós-doutorado em Microbiologia Bucal pelo Instituto de Ciências
Biológicas da Universidade Federal de Minas Gerais (ICB/UFMG). Já desempenhou diversos
cargos de liderança dentro da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri,
como a vice-diretoria da Faculdade de Ciências Biológicas e da Saúde (FCBS/UFVJM).

  

  

Com informações de Guilherme Pera e Luciano Marques, do Portal MEC

  

Confira aqui  mais fotos do evento (Créditos: Luis Fortes/MEC)
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9192.htm
https://www.flickr.com/photos/mineducacao/48520382472/in/album-72157710263340127/

