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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE CURADORES DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS, REALIZADA EM 10 DE 
JUNHO DE 2013 

Aos dez dias do mês de junho de dois mil e treze, às dez horas e trinta minutos, 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 Tomaz Aroldo da Mota Santos, representantes do Conselho Universitário; 9 
Professores José Luiz Borges Horta, Sérgio Luiz Souza Araújo e Eduardo Cabaleiro 10 
Cortizo, representantes do corpo docente; Professor Carlos Mário da Silva Velloso, 11 
representante do Ministério da Educação; Contador José Luiz Faria, representante do 12 
Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais; Servidor Reinaldo Trindade 13 
Proença, representante do corpo técnico e administrativo. Está vaga a representação 14 
discente. Havendo quorum regulamentar, o Sr. Presidente cumprimentou os presentes, 15 
agradeceu a todos pela presença e declarou abertos os trabalhos. EXPEDIENTE - 16 
Comunicações - O Sr. Presidente comunicou aos Conselheiros a homologação do 17 
resultado das eleições realizadas em 05 e 06 de março de 2013, para a escolha de 18 
representantes do corpo docente da UFMG no Conselho de Curadores. Foram eleitos, para 19 
cumprirem mandato a partir de 28 de abril de 2013, os Professores José Luiz Borges Horta, 20 
da Faculdade de Direito, como efetivo, e Marcelo Maciel Ramos, da Faculdade de Direito, 21 
como suplente. O Sr. Presidente deu boas-vindas aos novos Conselheiros. Ata - O 22 
Sr. Presidente informou ter sido distribuída aos Conselheiros cópia da ata da reunião do 23 
Colegiado realizada em 19 de março de 2013 e colocou-a em discussão. Em seguida, não 24 
havendo manifestações, submeteu a votação o referido documento, que foi aprovado, 25 
apurando-se uma abstenção. Informes - O Contador José Luiz Faria comunicou o 26 
falecimento, em 1o de maio de 2013, do Professor Emérito da UFMG, Contador Luiz 27 
Francisco Serra, seu suplente no Conselho de Curadores da UFMG. Lamentou a perda de 28 
uma das maiores autoridades no Brasil em matéria contábil e ressaltou sua extraordinária 29 
competência profissional e dedicação institucional, que sempre pautaram seu trabalho na 30 
UFMG, cuja história ajudou a construir durante mais de sessenta anos, em especial junto à 31 
Faculdade de Ciências Econômicas, onde deixou expressivo legado, pela excelência no 32 
exercício de suas atividades acadêmicas. O Sr. Presidente propôs voto de pesar do 33 
Conselho de Curadores à família do Professor Luiz Francisco Serra. A proposta foi 34 
aprovada por unanimidade pelo Plenário. ORDEM DO DIA - Doação à UFMG, pela 35 
União, da Fazenda Modelo, localizada no município de Pedro Leopoldo-Minas 36 
Gerais - O Sr. Presidente, após informar que foi distribuído aos Conselheiros o Parecer do 37 
Relator do Conselho de Curadores, Professor Antônio Otávio Fernandes (ANEXO A), 38 
destacou que compete ao Conselho Universitário aceitar doações à Instituição, ouvido o 39 
Conselho de Curadores, conforme dispõe o inciso XI do art. 13 do Estatuto da UFMG. Em 40 
seguida, considerou pertinente que todos conheçam um pouco acerca do trabalho que vem 41 
sendo realizado na Fazenda Modelo pela Universidade, em especial pela Escola de 42 
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Veterinária, desde 1993, quando houve a primeira cessão de uso gratuito da área pelo então 43 
Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária. Nesse sentido, 44 
ponderou favoravelmente à formulação de convite ao Professor Marc Roger Jean Marie 45 
Henry, para que faça exposição aos Conselheiros sobre a Fazenda Modelo, a qual está sob 46 
a coordenação do citado docente. Não havendo objeções do Plenário, o Professor Marc 47 
Henry passou a integrá-lo e, mediante projeção em tela, apresentou documento 48 
(ANEXO B), abordando os seguintes aspectos relativos à citada Fazenda: histórico, 49 
localização, características da área e das instalações, atividades que vêm sendo 50 
desenvolvidas no local e detalhamento do Projeto Institucional Centro de Produção 51 
Sustentável da UFMG-CPS/UFMG. Seguiram-se breves considerações sobre a matéria, 52 
tendo sido ressaltadas as vantagens da doação tanto para a UFMG como para a cidade de 53 
Pedro Leopoldo e a sociedade em geral. Foi sugerido que seja contemplada, no termo de 54 
doação, cláusula prevendo a irreversibilidade da área doada. Houve também sugestão no 55 
sentido de que a Fazenda Modelo seja dotada de espaço destinado à realização de eventos e 56 
seminários e de instalações para hospedagem dos participantes. Em seguida, após obter a 57 
anuência do Plenário, o Sr. Presidente submeteu a votação o Parecer do Relator, Professor 58 
Antônio Otávio Fernandes, que conclui pela aceitação do patrimônio doado à Universidade 59 
Federal de Minas Gerais, constituído pela Fazenda Modelo, localizada em Pedro Leopoldo. 60 
O documento foi aprovado por unanimidade, gerando o Parecer no 02/2013 do Conselho de 61 
Curadores. O Sr. Presidente agradeceu a colaboração do Professor Marc Roger Jean Marie 62 
Henry, que se retirou do Plenário. PALAVRA LIVRE - O Professor Carlos Mário da 63 
Silva Velloso manifestou sua satisfação por ter retornado à UFMG e participado de reunião 64 
cuja pauta versou sobre tema meticulosamente explicado e tratado com tanta seriedade e 65 
cuidado. Não havendo outras manifestações, o Sr. Presidente agradeceu a presença de 66 
todos e encerrou a sessão, da qual eu, Consuelo Dourado Dupin, Coordenadora da 67 
Secretaria dos Órgãos de Deliberação Superior, lavrei a presente ata, que assino. 68 


