
 

 

RESOLUÇÃO N
o
 02/2000, DE 30 DE MARÇO DE 2000 

 

Estabelece a estrutura e as competências da 

Pró-Reitoria de Recursos Humanos (PRORH). 

 

 

  O CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições estatutárias, 

considerando a criação da Pró-Reitoria de Recursos Humanos, os estudos 

elaborados pela Assessoria Especial para Recursos Humanos e as 

determinações do Estatuto da UFMG, resolve: 

 

  Art. 1
o
 A Pró-Reitoria de Recursos Humanos (PRORH) terá a 

seguinte estrutura, conforme organograma anexo:  

 

I - Pró-Reitor; 

 

II - Pró-Reitor Adjunto; 

 

III - Conselho Consultivo  para o Desenvolvimento e a Gestão de 

Recursos Humanos; 

 

IV - Secretaria; 

 

V - Assessoria Técnica; 

 

VI - Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD); 

 

VII - Comissão Permanente de Pessoal Técnico e Administrativo 

(CPPTA); 

 

VIII - Departamento de Administração de Pessoal (DP); 

 

IX - Departamento de Desenvolvimento de Recursos Humanos 

(DRH). 

 

 

 



 

  Art. 2
o
 À Pró-Reitoria de Recursos Humanos compete:  

 

  I - elaborar relatórios, projetos e estudos, em colaboração com 

outros órgãos da Universidade, em especial com as demais Pró-Reitorias, para 

subsidiar as decisões do Conselho Universitário e do CEPE relativas à política 

de pessoal e de recursos humanos; 

 

  II - acompanhar e gerenciar a política de recursos humanos da 

Universidade, definida pelo Conselho Universitário e pelo CEPE; 

 

  III - cuidar de todos os atos referentes à administração de pessoal 

e à promoção da saúde e da qualidade de vida no trabalho; 

 

  IV - formular e coordenar a execução de programas de 

capacitação permanentes e eventuais, bem como de avaliação sistemática do 

desempenho do corpo técnico e administrativo; 

 

  V - colaborar com as Unidades e Departamentos no que se refere 

à concepção, ao planejamento e à execução de programas de qualificação 

docente; 

 

  VI - subsidiar os órgãos competentes no estabelecimento dos 

diferentes processos de avaliação do corpo docente, bem como acompanhar e 

gerenciar sua execução.  

 

  Art. 3
o
 A PRORH contará com um Conselho Consultivo para o 

Desenvolvimento e a Gestão de Recursos Humanos, que será presidido pelo 

Pró-Reitor de Recursos Humanos. 

 

  § 1
o
 Ao Conselho Consultivo compete: 

 

  I - colaborar com o Pró-Reitor no estabelecimento e no 

desenvolvimento de planos de ação, visando a dar conseqüência às políticas de 

pessoal estabelecidas pelos Colegiados Superiores; 

 

  II - facilitar a integração de ações e programas dos diversos 

setores da Pró-Reitoria. 

 

 



 

  III - emitir parecer sobre as propostas que a Pró-Reitoria de 

Recursos Humanos  enviar ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e ao 

Conselho Universitário. 

 

  § 2
o
 O Conselho Consultivo, mencionado no caput deste artigo, 

será integrado: 

 

  I - pelo Pró-Reitor, na qualidade de Presidente; 

 

  II - pelo Presidente da CPPD; 

 

  III - por dois representantes da CPPTA, sendo um seu Presidente 

e outro eleito pelo Plenário da CPPTA; 

 

  IV - pelo Chefe do DP; 

 

  V - pelo Chefe do DRH; 

 

  VI - por dois Diretores de Unidades Acadêmicas, eleitos pelo 

Conselho de Diretores, com mandato de dois anos, permitida a recondução; 

 

  VII - por um representante docente do Conselho de Ensino, 

Pesquisa e Extensão, eleito pelo órgão, com mandato de dois anos, permitida a 

recondução. 

 

  VIII - por um representante discente indicado pelo DCE. 

 

  § 3
o
 Os representantes do Conselho de Diretores e do CEPE junto 

ao Conselho Consultivo perderão o mandato, quando deixarem de pertencer 

aos órgãos que representam. 

 

  Art. 4
o
 À Assessoria Técnica, composta por um corpo técnico 

permanente e por assessores eventuais para a coordenação de projetos 

específicos, compete: manter um sistema de informações sobre os quadros de 

pessoal da Instituição, elaborar relatórios e fornecer informações para 

subsidiar a elaboração, a implementação, o acompanhamento e a avaliação dos 

projetos e programas da Pró-Reitoria. 

 

 



 

  Art. 5
o
 À CPPD, com composição e competências definidas pela 

Resolução n
o
 11/88, de 14/09/88, do Conselho Universitário, cabe ainda 

assessorar o Pró-Reitor em todos os assuntos relacionados às suas atribuições, 

bem como colaborar com a Pró-Reitoria em todas as ações em que sua 

participação se fizer necessária. 

 

  Art. 6
o
 À CPPTA, com composição e competências definidas pela 

Resolução n
o
 14/88, de 14/09/88, do Conselho Universitário, cabe ainda 

assessorar o Pró-Reitor em todos os assuntos relacionados às suas atribuições, 

bem como colaborar com a Pró-Reitoria em todas as ações em que sua 

participação se fizer necessária. 

 

  Art. 7
o
 Ao DP, integrado pelas Coordenadorias de Registros 

Funcionais e Cadastrais, de Pagamentos e de Legislação, Direitos e 

Benefícios, compete: 

 

  I - gerenciar os sistemas de pessoal, efetuando os registros e 

comandos pertinentes; 

 

  II - manter arquivos de dados funcionais, atualizando-os 

constantemente; 

 

  III - elaborar a folha de pagamento do pessoal; 

 

  IV - preparar atos funcionais e editais, encaminhando-os, sempre 

que necessário, ao órgão competente para publicação e certificando-se de que 

a publicação de fato se efetivou; 

 

  V - acompanhar os processos referentes à contratação de pessoal, 

desde a publicação do edital de concurso até a posse dos candidatos 

aprovados, tomando as medidas necessárias para que não ocorram atrasos na 

tramitação dessa matéria; 

 

  VI - acompanhar e estudar a legislação pertinente às relações de 

trabalho na Universidade e subsidiar as ações da Pró-Reitoria nos temas afetos 

a essa matéria. 

 

 

 



 

  Art. 8
o
 Ao DRH, integrado pelas Coordenadorias de Programas 

em Recursos Humanos e de Promoção da Saúde, Segurança e Qualidade de 

Vida no Trabalho, compete: 

 

  I - propor, implementar e acompanhar projetos de dimensiona-

mento, distribuição e adequação do corpo técnico e administrativo da 

Universidade, assim como programas de capacitação, treinamento e gestão de 

desempenho, ouvida a CPPTA; 

 

  II - gerenciar os processos de remoção e adaptação dos servidores 

técnicos e administrativos, ouvidos as Unidades e os órgãos interessados, bem 

como a CPPTA, e subsidiar as decisões da Pró-Reitoria com respeito a essa 

matéria; 

 

  III - criar e manter um banco de dados referente aos interesses, 

capacidades e características profissionais dos servidores técnicos e 

administrativos da UFMG; 

 

  IV - dar apoio às Unidades Acadêmicas e Especiais, bem como 

aos demais órgãos da universidade, nos temas referentes à área de recursos 

humanos; 

 

  V - estabelecer procedimentos e mecanismos especiais para 

encaminhar a solução de problemas de pessoal que se apresentarem em caráter 

emergencial; 

 

  VI - criar e manter um Sistema de Assistência e Promoção à 

Saúde do Trabalhador, com as atribuições de:  

 

  a) promover campanhas educativas de prevenção contra doenças, 

acidentes de trabalho e uso de drogas;  

 

b) promover o exame médico periódico do corpo de servidores da 

Universidade;  

 

c) realizar perícias médicas e atendimento médico básico, 

inclusive com a manutenção de postos de atendimento de emergências 

médicas; 

 



 

d) cuidar da prevenção e do tratamento de doenças profissionais;  

 

e) estimular a criação e a atuação das Comissões Internas de 

Prevenção de Acidentes (CIPAs) no âmbito da Universidade; 

 

  VI - realizar perícias periódicas nas condições de trabalho dos 

servidores da Universidade, por iniciativa própria ou a requerimento dos 

interessados, e elaborar relatórios de acesso público, sugerindo aos órgãos 

competentes a adoção de medidas capazes de sanar problemas eventualmente 

detectados, inclusive recomendando a supressão de determinadas atividades 

até que haja condições propícias à sua realização. 

 

  Art. 9
o
 As atuais estruturas da UFMG deverão se adaptar às 

determinações da presente Resolução, no prazo de 90 (noventa) dias. 

 

  Art. 10 A presente Resolução entra em vigor na data de sua 

publicação no Boletim da UFMG, revogadas as disposições em contrário. 

 

 

 

Prof. Francisco César de Sá Barreto 

Presidente do Conselho Universitário. 

 



ANEXO DA RESOLUÇÃO N
o
 02/2000, DE 30 DE MARÇO DE 2000 

 

 

 


