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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE CURADORES DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS, REALIZADA EM 17 DE 
MARÇO DE 2014 

Aos dezessete dias do mês de março de dois mil e quatorze, às quatorze horas, reuniu-4 
se extraordinariamente na Sala das Sessões, no quarto andar do prédio da Reitoria, 5 
Cidade Universitária, mediante prévia convocação individual, o Conselho de 6 
Curadores da Universidade Federal de Minas Gerais, sob a presidência do Professor 7 
José Aurélio Garcia Bergmann, com a presença dos seguintes Conselheiros: 8 
Professores Antônio Otávio Fernandes e Tomaz Aroldo da Mota Santos, 9 
representantes do Conselho Universitário; Professores José Luiz Borges Horta, Sérgio 10 
Luiz Souza Araújo e Eduardo Cabaleiro Cortizo, representantes do corpo docente da 11 
Universidade; Contador Professor José Luiz Faria, representante do Conselho 12 
Regional de Contabilidade de Minas Gerais, e Servidor Reinaldo Trindade Proença, 13 
representante dos Servidores Técnico-Administrativos em Educação. Justificou sua 14 
ausência à sessão o Professor Carlos Mário da Silva Velloso. Está vaga uma 15 
representação do corpo discente da Universidade. Havendo quorum regulamentar, o 16 
Sr. Presidente cumprimentou os presentes, agradeceu a todos pela presença e declarou 17 
abertos os trabalhos. EXPEDIENTE - Comunicações: a) O Sr. Presidente comentou 18 
que, em 04 de novembro de 2013, foi reeleito pelos membros da Comissão de 19 
Orçamento e Contas, para cumprir novo mandato no Conselho de Curadores. 20 
Acrescentou que, em função do disposto no art. 20 do Estatuto da UFMG, reassumiu 21 
desde então a Presidência do órgão. b) O Ministério da Educação, mediante a Portaria 22 
no 979, de 03 de outubro de 2013, reconduziu os Professores Carlos Mário da Silva 23 
Velloso (efetivo) e Arnaldo de Almeida Garrocho (suplente), para representarem o 24 
MEC no Conselho de Curadores da UFMG. O Sr. Presidente observou que ambos 25 
justificaram sua ausência à presente sessão. c) O Presidente do Conselho Regional de 26 
Contabilidade de Minas Gerais, mediante o Ofício no 041/2014, de 07 de março de 27 
2014, comunicou ao Magnífico Reitor a recondução do Contador José Luiz Faria, 28 
como representante efetivo do CRC no Conselho de Curadores da UFMG, e a 29 
indicação da Contadora Rosa Maria Abreu Barros, como representante suplente. O Sr. 30 
Presidente acolheu com votos de boas-vindas os citados Conselheiros. Ata - Foi 31 
distribuída ao Plenário a ata da reunião do Colegiado realizada em 10 de junho de 32 
2013, cujo teor foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. Informes - O 33 
Professor Tomaz Aroldo da Mota Santos, após comentar que se desligará da 34 
Universidade em 16 de maio de 2014, quando expira seu mandato como Diretor do 35 
Instituto de Ciências Biológicas, observou que, provavelmente, participa de sua 36 
última reunião como membro do Conselho de Curadores da UFMG e agradeceu a 37 
todos pela prazerosa convivência. O Sr. Presidente externou sua satisfação em 38 
integrar o Colegiado e igualmente formulou seus agradecimentos a todos, observando 39 
que, em 06 de junho de 2014, também deixará o Conselho Universitário, em virtude 40 
do término de seu mandato como Diretor da Escola de Veterinária, e, por 41 
conseguinte, o Conselho de Curadores. O Professor Antônio Otávio Fernandes 42 
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também se despediu dos colegas, agradecendo-lhes a oportunidade de convívio, já 43 
que expira, em 02 de julho de 2014, seu mandato como Diretor do Instituto de 44 
Ciências Exatas. ORDEM DO DIA - Prestação de Contas do Reitor - Exercício 45 
2013 - O Sr. Presidente observou que, de acordo com o inciso XV do art. 13 do 46 
Estatuto da UFMG, compete ao Conselho Universitário julgar as contas da gestão do 47 
Reitor, após o pronunciamento do Conselho de Curadores. A seguir, informou que foi 48 
distribuída aos Conselheiros cópia do Relatório da Auditoria Geral da UFMG, 49 
relativo à Prestação de Contas do Reitor no exercício de 2013 (ANEXO A), e 50 
formulou agradecimentos ao Contador e Professor José Luiz Faria, por ter aceitado, 51 
mais uma vez, a incumbência da relatoria da matéria. Em seguida, passou a palavra ao 52 
mencionado Professor, para apresentação de seu Parecer, cuja cópia foi igualmente 53 
distribuída aos Conselheiros. O Professor José Luiz Faria procedeu à exposição de 54 
seu Parecer, durante a qual o Plenário convidou, para prestarem esclarecimentos 55 
adicionais sobre a matéria, o Auditor-Geral da Universidade, Marcos Eustáquio de 56 
Oliveira Murta, a Diretora do Departamento de Contabilidade e Finanças da UFMG, 57 
Sr.a Macilene Gonçalves de Lima, e a Assessora do Reitor, Auditora Maria das 58 
Graças Fernandes Araújo. Houve breves considerações em Plenário, com destaque 59 
para os seguintes aspectos: a) receitas diretamente arrecadadas ou advindas de 60 
convênios com órgãos não federais - O Professor José Luiz Borges Horta sugeriu que 61 
passe a ser incluído, na documentação relativa à Prestação de Contas do Reitor, um 62 
relatório detalhado sobre o valor total arrecadado pela UFMG, mediante prestação de 63 
serviços, observando que a Resolução do Conselho Universitário no 10/95, de 64 
30/11/1995, a qual estabelece os critérios para a prestação de serviços no âmbito da 65 
UFMG, dispõe que, do total da prestação de serviços, 2% devem ser destinados à 66 
Universidade, para as atividades de fomento acadêmico e de formação e treinamento 67 
de recursos humanos, e 10%, no mínimo, à Unidade Acadêmica ou Órgão 68 
Suplementar. O referido docente considerou a conveniência de que os membros do 69 
Conselho de Curadores da UFMG recebam, para conhecimento, o material 70 
apresentado ao Conselho Universitário sobre a Prestação de Contas das Fundações de 71 
Apoio da Universidade; b) número de ações movidas contra e a favor da UFMG - O 72 
Plenário ponderou favoravelmente à formulação de pedido à Procuradora Geral da 73 
UFMG, para que, como representante da Procuradoria Geral Federal, solicite maior 74 
detalhamento das informações referentes às ações judiciais e à sua natureza, para a 75 
que a Universidade possa tomar medidas preventivas e adequar seus procedimentos, 76 
com vistas a evitar demandas judiciais. Em seguida, o Sr. Presidente, após agradecer 77 
a colaboração dos convidados, que se retiraram do Plenário, submeteu a votação o 78 
Parecer do Relator, que foi aprovado. Apurou-se na votação uma abstenção. O 79 
documento foi identificado como Parecer no 01/2014 do Conselho de Curadores 80 
(ANEXO B). A seguir, o Sr. Presidente consultou o Professor José Luiz Faria sobre 81 
sua disponibilidade para expor o Parecer de sua lavra, ora aprovado pelo Conselho de 82 
Curadores, aos membros do Conselho Universitário, na reunião que tratará do 83 
assunto, agendada para as 14 horas do dia 27 de março de 2014. O Professor José 84 
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Luiz Faria colocou-se à disposição para fazê-lo. O Sr. Presidente declarou livre a 85 
palavra para manifestações e, não as havendo, agradeceu a presença de todos e 86 
declarou encerrada a sessão, da qual eu, Consuelo Dourado Dupin, Coordenadora da 87 
Secretaria dos Órgãos de Deliberação Superior, lavrei a presente ata, que assino. 88 


