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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE CURADORES DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS, REALIZADA EM 07 DE 

DEZEMBRO DE 2011 

Aos sete dias do mês de dezembro de dois mil e onze, às nove horas, reuniu-se 4 

extraordinariamente na Sala das Sessões, no quarto andar do prédio da Reitoria, Cidade 5 

Universitária, mediante prévia convocação individual, o Conselho de Curadores da 6 

Universidade Federal de Minas Gerais, sob a presidência do Professor José Aurélio Garcia 7 

Bergmann, com a presença dos seguintes Conselheiros: Professores Antônio Otávio 8 

Fernandes e Emerson Silami Garcia (suplente), representantes do Conselho Universitário; 9 

Francisco Carlos Faria Lobato e José Luiz Borges Horta, representantes do corpo docente; 10 

Servidora Rachel Alves Fonseca, representante do corpo técnico e administrativo; 11 

Universitário Guilherme Habib Santos Curi, representante do corpo discente. Justificaram 12 

sua ausência à sessão o Contador José Luiz Faria e os Professores Carlos Mário da Silva 13 

Velloso e Débora Marques de Miranda. Havendo quorum regulamentar, o Sr. Presidente 14 

cumprimentou os presentes, agradeceu a todos pela presença e declarou abertos os 15 

trabalhos. EXPEDIENTE - Comunicações - O Sr. Presidente inicialmente agradeceu a 16 

disponibilidade de todos em atender à convocação para a reunião, possibilitando que o 17 

assunto pautado seja apreciado pelo Conselho Universitário na reunião a ser realizada à 18 

tarde. A seguir, fez as seguintes comunicações: a) o Ministro da Educação, mediante a 19 

Portaria n
o
 1352, de 28 de setembro de 2011, publicada no Diário Oficial da União do dia 20 

29 de setembro de 2011, designou os Professores Carlos Mário da Silva Velloso e Arnaldo 21 

de Almeida Garrocho como representantes do MEC no Conselho de Curadores da UFMG, 22 

na qualidade de efetivo e suplente, respectivamente. Solicitou, em seguida, registro em ata 23 

de seus votos de boas-vindas aos novos Conselheiros, que justificaram sua ausência à 24 

presente sessão; b) em 04 de maio de 2011, o Diretório Central dos Estudantes, mediante o 25 

Ofício n
o
 024/2011, indicou o Universitário Guilherme Habib Santos Curi como 26 

representante discente no Conselho de Curadores. O Sr. Presidente deu boas-vindas ao 27 

novo Conselheiro. Ata - O Sr. Presidente informou ter sido distribuída aos Conselheiros 28 

cópia da ata da reunião do Colegiado realizada em 24 de março de 2011, colocando-a em 29 

discussão. Em seguida, não havendo manifestações, submeteu a votação o referido 30 

documento, que foi aprovado por unanimidade. ORDEM DO DIA - Autorização do 31 

Conselho Universitário para a aquisição / desapropriação de imóvel pelo Governo 32 

Federal, em favor da UFMG, destinado a incorporação ao Campus Montes Claros - 33 

Foram distribuídos aos Conselheiros o Ofício do Gabinete n
o
 753/2011 (ANEXO A) e o 34 

Decreto Presidencial de 21 de novembro de 2011 (ANEXO B), declarando ser de utilidade 35 

pública, para fim de desapropriação, em favor da UFMG, imóvel da PASSONORTE S.A. 36 

(alugado anteriormente durante dez anos pela Faculdade Santo Agostinho), destinado à 37 

complementação do Campus da UFMG, em Montes Claros. O Sr. Presidente esclareceu 38 

que o referido Decreto autoriza a UFMG a promover, com recursos alocados no orçamento 39 

da Universidade, a desapropriação do imóvel. Esclareceu ainda que o art. 182 da 40 

Constituição Federal dispõe que as desapropriações de imóveis ocorrerão mediante prévia 41 

e justa indenização em dinheiro. Ressaltou que a desapropriação de imóvel é um processo 42 
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de aquisição, cabendo, portanto, ao Conselho Universitário, autorizá-la, ouvido o Conselho 43 

de Curadores, em cumprimento ao disposto no inciso XI do art. 13 do Estatuto da UFMG. 44 

A seguir, após a anuência do Plenário, passou a integrar o Colegiado a Auditora Maria das 45 

Graças Fernandes Araújo, que prestou aos Conselheiros esclarecimentos sobre a matéria, 46 

destacando que o montante da desapropriação, no valor de R$ 7 milhões, conforme 47 

avaliação feita pela Caixa Econômica Federal, já foi repassado à UFMG pela União e 48 

encontra-se empenhado na CEF, agência Veredas, em Montes Claros. Houve breve 49 

discussão sobre o assunto, durante a qual o Professor José Luiz Borges Horta sugeriu que a 50 

UFMG faça diligências no sentido de buscar também a desapropriação do terreno contíguo 51 

ao ICA, onde funcionava o extinto FRIGONORTE. Em seguida, o Plenário elaborou o 52 

Parecer n
o
 03/2011 (ANEXO C) sobre o assunto, concluindo a favor de que o Conselho 53 

Universitário autorize a Universidade a promover a desapropriação e a consequente 54 

aquisição do imóvel em questão. O documento foi aprovado por unanimidade. O Sr. 55 

Presidente agradeceu a colaboração da Auditora Maria das Graças Fernandes Araújo, que 56 

se retirou do Plenário.  PALAVRA LIVRE - O Professor José Luiz Borges Horta 57 

formulou sugestão no sentido de que o Conselho de Curadores seja mais pró-ativo e se 58 

reúna com maior frequência, objetivando desempenhar papel mais colaborativo com a 59 

Universidade, sem limitar-se a pronunciamento apenas ao final dos processos, a exemplo 60 

do que ocorre com a prestação de contas anual do Reitor. Houve a concordância unânime 61 

do Plenário. A seguir, o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão, 62 

da qual eu, Consuelo Dourado Dupin, Coordenadora da Secretaria dos Órgãos de 63 

Deliberação Superior, lavrei a presente ata, que assino. 64 


