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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE CURADORES DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS, REALIZADA EM 27 DE 
MARÇO DE 2015 

Aos vinte e sete dias do mês de março de dois mil e quinze, às quatorze 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 Renato de Lima 7 
Santos, com a presença dos seguintes Conselheiros: Professores Evandro Neves Abdo e 8 
Sérgio Teixeira da Fonseca, representantes do Conselho Universitário; José Luiz Borges 9 
Horta e Maria Imaculada de Fátima Freitas, representantes do corpo docente; contador José 10 
Luiz Faria, representante do Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais, e 11 
Servidora Cristina del Papa, representante do corpo técnico-administrativo em educação. 12 
Justificou sua ausência à sessão o Professor Carlos Mário da Silva Velloso. Estão vagas 13 
uma representação do corpo docente da Universidade e outra do corpo discente. Havendo 14 
quorum regulamentar, o Sr. Presidente cumprimentou os presentes, agradeceu a todos pela 15 
presença e declarou abertos os trabalhos. EXPEDIENTE - Comunicações - O Sr. 16 
Presidente, Professor Renato de Lima Santos, informou que, na reunião de 06 de agosto de 17 
2014, teve seu nome escolhido pela Comissão Permanente de Orçamento e Contas do 18 
Conselho Universitário, para assumir a Presidência do Conselho de Curadores. 19 
Acrescentou que o art. 20 do Estatuto da UFMG dispõe que compete à referida Comissão 20 
eleger, entre seus membros, um docente para integrar o Conselho de Curadores, na 21 
condição de Presidente do órgão. A seguir, fez as seguintes comunicações: a) A Comissão 22 
Eleitoral Central divulgou a homologação, em 17 de junho de 2014, do resultado das 23 
eleições realizadas em 03 e 04 de junho de 2014, para a escolha de representantes do corpo 24 
docente e técnico-administrativo em educação da UFMG, para integrarem o Conselho de 25 
Curadores. Esclareceu que, nesse processo eleitoral, não houve inscrição de candidatos 26 
para representar o corpo docente da Universidade no Conselho de Curadores. Quanto ao 27 
corpo técnico-administrativo em educação, declarou terem sido eleitos os Servidores 28 
Cristina del Papa (efetiva) e Reinaldo Trindade Proença (suplente), o qual, contudo, deixou 29 
a suplência, por não mais integrar o quadro de pessoal permanente da UFMG. b) A 30 
Comissão Eleitoral Central comunicou também o resultado das eleições realizadas em 28 e 31 
29 de outubro de 2014, para a escolha de representantes do corpo docente da UFMG no 32 
Conselho de Curadores, cuja homologação ocorreu em 10 de novembro de 2014: 33 
Professoras Maria Imaculada de Fátima Freitas, da Escola de Enfermagem (efetiva), e 34 
Eliana Lourenço de Lima Reis, da Faculdade de Letras (suplente). c) O Conselho 35 
Universitário, na reunião realizada em 16 de dezembro de 2014, elegeu, como seus 36 
representantes no Conselho de Curadores, os seguintes Professores: Evandro Neves Abdo 37 
(efetivo) e Tarcizo Afonso Nunes (suplente); Sérgio Teixeira da Fonseca (efetivo) e 38 
Mônica Pedrosa de Pádua (suplente). O Sr. Presidente deu boas-vindas aos novos 39 
Conselheiros. Ata - Após informar ter sido distribuída aos Conselheiros a ata da reunião do 40 
Colegiado realizada em 17 de março de 2014, o Sr. Presidente colocou-a em discussão. A 41 
seguir, não havendo manifestações, submeteu a votação o referido documento, que foi 42 
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aprovado, apurando-se uma abstenção. ORDEM DO DIA - Prestação de Contas do 43 
Reitor - Exercício 2014 - O Sr. Presidente informou que, como de praxe, estão à 44 
disposição do Colegiado, para prestar os esclarecimentos que se fizerem necessários, o 45 
Auditor-Geral da Universidade, Marcos Eustáquio de Oliveira Murta, responsável pelo 46 
Relatório de Auditoria; a Diretora do Departamento de Contabilidade e Finanças da 47 
UFMG, Sr.a Macilene Gonçalves de Lima, e a Assessora da Pró-Reitoria de Planejamento 48 
e Desenvolvimento, Auditora Maria das Graças Fernandes Araújo, ambas indicadas pelo 49 
Pró-Reitor de Planejamento e Desenvolvimento, Professor Hugo Eduardo Araújo da Gama 50 
Cerqueira, para representar a Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento, por se 51 
tratar de tema de natureza essencialmente técnica, o qual se colocou à disposição dos 52 
Conselheiros para prestar esclarecimentos adicionais, caso sejam necessários. Não havendo 53 
objeções do Plenário, os convidados passaram a integrá-lo. A seguir, o Sr. Presidente 54 
informou que foi distribuída aos Conselheiros cópia do Relatório da Auditoria Geral da 55 
UFMG relativo à Prestação de Contas do Reitor, no exercício de 2014 (ANEXO A). 56 
Acrescentou que foi igualmente distribuído o Parecer do Relator, Contador e Professor 57 
José Luiz de Faria, que diversas vezes aceitou incumbir-se da relatoria da matéria. Após 58 
agradecer ao Relator a gentileza da disponibilidade, o Sr. Presidente passou-lhe a palavra, 59 
para exposição de seu Parecer ao Plenário. Em seguida, o Sr. Presidente submeteu o 60 
assunto à apreciação dos Conselheiros, observando que compete ao Conselho Universitário 61 
julgar as contas da gestão do Reitor, após pronunciamento do Conselho de Curadores, 62 
conforme disposto no inciso XV do art. 13 do Estatuto da UFMG. Seguiu-se a fase de 63 
esclarecimentos e apresentação de informações adicionais, tendo sido destacada, entre 64 
outros aspectos, a expressão “Economia Orçamentária”, referida no Anexo III, intitulado 65 
Nota Explicativa / Balanço Orçamentário, o qual acompanha a documentação produzida 66 
pelo Departamento de Contabilidade e Finanças da Pró-Reitoria de Planejamento e 67 
Desenvolvimento. A esse respeito, manifestaram-se os seguintes Conselheiros: a) José 68 
Luiz Borges Horta - após declarar-se preocupado com a situação orçamentário-financeira 69 
da UFMG, decorrente da falta de repasse, pelo Governo Federal, da totalidade dos recursos 70 
previstos no orçamento para 2014, causando à Universidade dificuldades para honrar seus 71 
compromissos contratuais e outros prejuízos, ponderou a favor de que se faça constar, no 72 
texto do Parecer a ser emitido pelo Conselho de Curadores, o registro de que a União 73 
subtraiu recursos da UFMG; b) Cristina del Papa - sugeriu a inclusão, no glossário, do 74 
significado da expressão “Economia Orçamentária”. Os convidados prestaram informações 75 
sobre o citado termo técnico, esclarecendo, entre outros aspectos, os seguintes: a) o 76 
contingenciamento de recursos pelo MEC atingiu todo o sistema federal de educação 77 
superior, não se limitando à UFMG; b) os valores relativos à “Economia Orçamentária” 78 
estão detalhados na Tabela 4, totalizando R$ 74.818.796,63; c) o MEC não liberou para a 79 
UFMG o valor de R$ 31.506.894,87, aprovado na Lei Orçamentária Anual-LOA 2014, dos 80 
quais 3,6 milhões de reais referem-se a superávit de fontes diretamente arrecadadas na 81 
Instituição, e cerca de 27,9 milhões de reais, das demais fontes de recursos; d) o Manual do 82 
SIAFI registra que, na despesa, a diferença a maior entre a coluna “Dotação Atualizada” 83 
e a coluna “Execução” corresponde a uma economia orçamentária. Após breves 84 
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considerações, o Sr. Presidente agradeceu a colaboração dos convidados, que se retiraram 85 
do Plenário. Seguiram-se ponderações desfavoráveis à proposta de registro, no Parecer, de 86 
crítica de natureza ideológica ou política, incompatível com o escopo do Conselho de 87 
Curadores, órgão de fiscalização econômico-financeira da Universidade, cuja atribuição 88 
estatutária é, entre outras, pronunciar-se conclusivamente sobre os balanços e a prestação 89 
de contas do Reitor, competindo, portanto, aos Conselheiros manifestarem-se ao Conselho 90 
Universitário, mediante relatório, após procederem à análise técnica da Prestação de 91 
Contas do Reitorado, no exercício de 2014, contida no Relatório de Auditoria, o qual não 92 
aponta qualquer irregularidade. O Sr. Presidente ponderou a favor de que a preocupação 93 
externada pelo Conselheiro José Luiz Borges Horta seja registrada na ata da presente 94 
sessão e repassada verbalmente ao Plenário do Conselho Universitário, instância mais 95 
adequada para proceder à discussão política da questão. O Conselheiro José Luiz Borges 96 
Horta, após julgar que houve lisura e competência do Reitorado da UFMG, na gestão 97 
orçamentário-financeira da Instituição, declarou considerar imprescindível que conste do 98 
Parecer do Colegiado crítica ao atual Governo, pela adoção de medidas prejudiciais à 99 
Universidade, razão pela qual pediu licença aos demais Conselheiros para se retirar da 100 
reunião, sem participar da votação da matéria. A seguir, após obter a anuência do Plenário, 101 
o Sr. Presidente submeteu a votação o Parecer do Relator, que foi aprovado por 102 
unanimidade, originando o Parecer no 01/2015 do Conselho de Curadores (ANEXO B). O 103 
Sr. Presidente consultou o Professor José Luiz Faria sobre sua disponibilidade para expor 104 
aos membros do Conselho Universitário o Parecer de sua lavra, ora aprovado pelo 105 
Conselho de Curadores, na reunião que tratará do assunto, a ser realizada às 14 horas do 106 
dia 31 de março de 2015. O Professor José Luiz Faria declarou-se disposto a colaborar. Em 107 
seguida, o Sr. Presidente declarou livre a palavra para manifestações e, não as havendo, 108 
agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão, da qual eu, Consuelo Dourado Dupin, 109 
Coordenadora da Secretaria dos Órgãos de Deliberação Superior, lavrei a presente ata, que 110 
assino. 111 
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