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RESOLUÇÃO No

 
 06/99, DE 22 DE ABRIL DE 1999. 

Reedita, com inclusão do artigo 8o, a 
Resolução no

 

 07/98, de 18/06/98, que 
estabelece  critérios para a definição do 
valor das taxas de utilização da 
Moradia Universitária da UFMG e a 
proporcionalidade da utilização das 
vagas. 

 
  O CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições estatutárias, e 
considerando a Resolução no 11/97, de 06/11/97, do Conselho 
Universitário, que instituiu o Programa Permanente de Moradia 
Universitária da UFMG; a Resolução no 02/98, de 05/03/98, também do 
Conselho Universitário, a qual aprovou o Regimento Interno da Moradia 
Universitária; o Parecer no

 
 05/99 da Comissão de Legislação, resolve: 

  Art. 1o

 

 Implantar os critérios para definição dos valores das 
taxas mensais ou diárias para utilização do sistema de Moradia 
Universitária da UFMG. 

  Art. 2o

 

 A Moradia Universitária da UFMG poderá ser ocupada 
por usuários mensalistas e diaristas, devendo esta opção ser registrada no 
termo de ocupação a ser assinado no ato de ingresso do morador. 

  § 1o São considerados mensalistas os alunos regularmente 
matriculados na Instituição, os servidores docentes, técnicos e 
administrativos da UFMG recém-admitidos, ou visitantes que se 
enquadrem no que discrimina o art. 4o da Resolução no

 

 02/98, de 05/03/98, 
do Conselho Universitário, que aprovou o Regimento Interno da Moradia 
Universitária. 

  § 2o

 

 São considerados diaristas os usuários visitantes discentes, 
docentes ou técnicos e administrativos que ocuparem por período inferior a 
1 (um) mês uma das unidades do sistema de Moradia Universitária, desde 
que haja disponibilidade de vagas. 

  Art. 3o A composição das taxas mensais ou diárias para 
utilização da Moradia Universitária incluirá os custos de água, energia e 
gás, material de limpeza e de uso comum, impostos e taxas municipais, 
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bem como as despesas com administração, pessoal de apoio, vigilância e 
portaria. 
 
  § 1o

 

 O valor das taxas mensais corresponderá à média dos 
custos operacionais, previstos no caput deste artigo, rateados pelo total de 
vagas existentes nas unidades do sistema da Moradia Universitária. 

  § 2o

 

 As diárias a serem cobradas na Moradia Universitária 
serão equivalentes ao valor da taxa mensal dividida por 30 (trinta), 
acrescida de 10% (dez por cento), bem como de valores de hotelaria 
porventura existentes. 

  § 3o

 

 O Conselho Diretor da Moradia Universitária definirá 
trimestralmente o valor das taxas condominiais mensais. 

  Art. 4o

 

 Os alunos carentes, que sejam bolsistas de manutenção 
da Fundação Universitária Mendes Pimentel (FUMP) e usuários da 
Moradia Universitária, arcarão com até 30% (trinta por cento) do valor da 
referida bolsa, que serão dela descontados diretamente pela FUMP, para 
cobertura de taxas condominiais da Moradia. 

  Art. 5o

 

 As vagas da Moradia Universitária serão ocupadas de 
acordo com a seguinte distribuição por categoria de usuário: 

  I - 60 % (sessenta por cento) por alunos carentes, bolsistas de 
manutenção da FUMP; 
 

II - 30% (trinta por cento) por alunos não-carentes; 
 
III - 10 % (dez por cento) pelos demais usuários. 

 
  Art. 6o

 

 Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho 
Diretor da Moradia Universitária. 

 
Das Disposições Transitórias 

 
  Art. 7o Em atendimento ao disposto no parágrafo único do art. 
5o da Resolução no 11/97, de 06/11/97, os alunos regularmente 
matriculados na UFMG, residentes à época na Moradia extinta por força da 
citada Resolução, ocuparão prioritariamente as vagas disponíveis nas 
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unidades “Dona Clara I e II” e “Santa Rosa” da Moradia Universitária 
definitiva. 
 
  Art. 8o

 

  Até a disponibilização das vagas da Moradia Ouro 
Preto, em sua primeira fase de implantação, fica provisoriamente suspensa 
a inclusão dos custos referentes a pessoal administrativo e de portaria na 
composição das taxas condominiais das Moradias "Dona Clara I e II" e 
"Santa Rosa". 

  Art. 9o

 

 Revogadas as disposições em contrário, a presente Re-
solução entra em vigor nesta data. 

 
Professor Francisco César de Sá Barreto 

Presidente do Conselho Universitário 
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