
À COMUNIDADE UNIVERSITÁRIA

No dia 2 de abril, p.p., a Reitora em exercício, Professora Heloisa Maria Murgel
Starling, recebeu o ofício IGC nº 086/2008, da Diretora do Instituto de Geociências, no
seguinte  teor:  “Conforme  documentação  anexa,  enviada  à  Procuradoria  Jurídica,
informamos que está programada a exibição do filme ‘Grass Maconha’ na arena deste
Instituto  de  Geociência,  amanhã  –  03  de  abril,  às  17h30.  Esclarecemos  que  esta
atividade  não  foi  autorizada  pela  Diretoria,  conforme  e-mails  enviados  ao  Diretório
Acadêmico, que informou não ser responsável pela programação do mesmo. Em função
da demonstração do discente Wander Lúcio Mourão Júnior – matrícula 2003022630, que
não é integrante do Diretório Acadêmico,  em permanecer com os cartazes afixados e
afirmar que a exibição do referido filme seria mantida, solicitamos o reforço da segurança
universitária nas dependências desta Unidade no dia 03 de abril, a partir das 17 horas.” 
Ao ofício acima mencionado foi aposto o seguinte despacho pela Chefia de Gabinete: “De
ordem da Reitora em exercício, autorizo que a chefia de Segurança da UFMG garanta o
cumprimento da deliberação da Diretora do IGC.”

No final da tarde de ontem, 3 de abril, a Reitoria tomou conhecimento de que a
ordem da Diretora do IGC não havia sido respeitada. Ocorria tumulto naquela Unidade
Acadêmica,  com  intervenção  da  Polícia  Militar,  agressões  entre  os  presentes,  um
estudante  detido  por  desacato  à  autoridade  e  dois  outros  encaminhados  ao  Pronto
Socorro, com escoriações.

Frente  a  tais  fatos,  a  Reitora  em exercício  imediatamente  tomou as  seguintes
providências: a) entrou em contato com o Comando da Polícia Militar para esclarecer o
ocorrido;  b)  solicitou  a  presença  da  Diretora  do  IGC  ao  Gabinete  para  mais
esclarecimentos;  c)  solicitou  que  o  Procurador-Geral,  Professor  Fernando  Jayme,
acompanhasse o registro policial  relativo ao estudante detido,  na Delegacia Adida ao
Juizado Especial Criminal –DAJEC; d) solicitou que o Assessor Especial da Reitoria para
a  área  de  Saúde,  Professor  Paulo  Pimenta  de  Figueiredo  Filho,  acompanhasse  os
estudantes em atendimento no Pronto Socorro.

A Reitoria lamenta que tais fatos, inteiramente estranhos à civilidade que
caracteriza o ambiente acadêmico, tenham ocorrido; repudia qualquer ação de violência



praticada; informa que não autorizou nem a presença nem a ação da Polícia Militar e
esclarece que serão tomadas providências para apuração dos fatos e das
responsabilidades.


