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RESOLUÇÃO No

 
 02/2001, DE 22 DE MARÇO DE 2001 

Cria as Comissões Curadora e de 
Acompanhamento do Projeto Campus 2000. 

 
  O CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE  
FEDERAL DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições estatutárias, 
considerando o Parecer no

 
 03/2000 da Comissão de Obras e Patrimônio, resolve: 

  Art. 1o

 

 Criar a Comissão Curadora do Projeto Campus 2000, cujos 
membros terão amplo conhecimento de toda a documentação do Projeto, 
inclusive do “Quadro de Usos e Fontes” apresentado pela UFMG ao Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES. 

  Art. 2o

 

 Caberão à Comissão Curadora do Projeto Campus 2000 as 
seguintes atribuições: 

I - emitir parecer sobre os orçamentos das sete obras a serem 
realizadas no Projeto; 

 
II - acompanhar a evolução do cronograma das obras; 
 
III - acompanhar a execução do orçamento das obras. 

 
  § 1o

 

 A Comissão Curadora terá o apoio administrativo da Pró-
Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento. 

  § 2o

 
 A Comissão Curadora terá a seguinte composição: 

  I - Presidente da Comissão de Orçamento e Contas do Conselho 
Universitário, que exercerá sua Presidência; 
 
  II - três pessoas de reconhecida idoneidade e competência, que não 
integrem os quadros de ativos da UFMG, indicadas pelo Conselho Universitário; 
 
  III - um representante dos servidores técnicos e administrativos, 
indicado pela representação da categoria junto ao Conselho Universitário; 
 
  IV - um representante estudantil, indicado pelo Diretório Central 
dos Estudantes. 
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§ 3o

 

 Os componentes da Comissão não poderão atuar como 
membros da equipe executora do Projeto. 

  § 4o

 

 A Comissão Curadora emitirá relatório semestral para 
apreciação da Comissão de Obras e Patrimônio e conhecimento do Conselho 
Universitário. 

  Art. 3o

 

 Criar a Comissão de Acompanhamento do Projeto Campus 
2000, com as seguintes atribuições: 

I - acompanhar a movimentação dos recursos financeiros na 
execução do orçamento das obras; 

 
II - acompanhar o cronograma das obras, discutindo e aprovando, 

em primeira instância, pequenas adaptações, que se fizerem necessárias ao longo 
do processo de construção. 
 
  § 1o

 
 A Comissão de Acompanhamento terá a seguinte composição: 

I - Presidente da Comissão de Obras e Patrimônio do Conselho 
Universitário, que exercerá sua Presidência; 
 

II - Pró-Reitor de Administração; 
 
III - Pró-Reitor de Planejamento e Desenvolvimento; 
 
IV - pelo Diretor da Escola de Engenharia ou docente por ele 

indicado; 
 

  V - pelo Diretor da Faculdade de Ciências Econômicas ou docente 
por ele indicado; 
 

VI - pelo Diretor da Faculdade de Farmácia ou docente por ele 
indicado; 

 
VII - pelo Diretor da Faculdade de Educação ou docente por ele 

indicado; 
 
VIII - pelo Diretor do Instituto de Ciências Exatas ou docente por 

ele indicado; 
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IX - pelo Diretor do Instituto de Geociências ou docente por ele 
indicado; 

 
X - pelo Diretor da Escola de Educação Física ou docente por ele 

indicado;  
 
XI - um representante dos servidores técnicos e administrativos, 

indicado pela representação da categoria junto ao Conselho Universitário; 
 
XII - um representante estudantil, indicado pelo Diretório Central 

dos Estudantes. 
 
  § 2o

 

 A Comissão de Acompanhamento reunir-se-á ordinariamente 
uma vez a cada mês e extraordinariamente sempre que convocado pelo seu 
Presidente ou pela maioria dos membros, devendo ser lavrada ata de cada 
reunião. 

  § 3o

 

 A Comissão de Acompanhamento emitirá relatório trimestral 
para apreciação da Comissão de Obras e Patrimônio e conhecimento do 
Conselho Universitário. 

  Art. 4o

 
 A presente Resolução entra em vigor nesta data. 

 
 
 

Professor Francisco César de Sá Barreto 
Presidente do Conselho Universitário 


