
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 
 

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE CURADORES DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS, REALIZADA EM 23 DE 
MARÇO DE 2016 

Aos vinte e três dias do mês de março de dois mil e dezesseis, 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 Renato de Lima 7 
Santos, com a presença dos seguintes Conselheiros: Professores Tarcizo Afonso Nunes e 8 
Sérgio Teixeira da Fonseca, representantes do Conselho Universitário; José Luiz Souza 9 
Araújo e Maria Imaculada de Fátima Freitas, representantes do corpo docente; contador 10 
José 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 
Estão vagas uma representação do corpo docente da Universidade, a representação do 13 
Ministério da Educação e outra do corpo discente. Havendo quorum regulamentar, o Sr. 14 
Presidente cumprimentou os presentes, agradeceu a todos pela presença e declarou abertos 15 
os trabalhos. EXPEDIENTE - Comunicações - Novos Conselheiros: O Sr. Presidente 16 
informou que a Comissão Eleitoral Central comunicou a homologação, em 11 de maio de 17 
2015, do resultado das eleições realizadas em 28 e 29 de abril de 2015, para a 18 
recomposição do Conselho de Curadores. Acrescentou que, no Edital das Eleições, 19 
constaram duas representações vagas do corpo docente, mas houve a inscrição de apenas 20 
uma chapa, tendo sido eleitos os Professores Sérgio Luiz Souza Araújo, da Faculdade de 21 
Direito, como efetivo, e André Cavazotti e Silva, da Escola de Música, como seu suplente. 22 
O Sr. Presidente observou ainda que, nesse processo eleitoral, não houve inscritos para 23 
concorrer ao preenchimento de uma vaga da representação do corpo técnico-administrativo 24 
em educação da UFMG, na suplência da Conselheira Cristina del Papa. A seguir, o Sr. 25 
Presidente deu boas-vindas aos novos Conselheiros. Ata - Após informar ter sido 26 
distribuída aos Conselheiros a ata da reunião do Colegiado realizada em 27 de março de 27 
2015, o Sr. Presidente colocou-a em discussão. A seguir, não havendo manifestações, 28 
submeteu a votação o referido documento, que foi aprovado por unanimidade. Informes - 29 
a) O Conselho Universitário, na reunião realizada em 16 de dezembro de 2014, elegeu, 30 
como seus representantes no Conselho de Curadores, os Professores Evandro Neves Abdo 31 
(efetivo) e Tarcizo Afonso Nunes (suplente); Sérgio Teixeira da Fonseca (efetivo) e 32 
Mônica Pedrosa de Pádua (suplente), para mandato de quatro anos; contudo, em 15 de 33 
janeiro de 2016, expirou o mandato do Professor Evandro Neves Abdo como Diretor da 34 
Faculdade de Odontologia, o qual, consequentemente, deixou de integrar o Conselho 35 
Universitário. O Sr. Presidente esclareceu que, em conformidade com o previsto no § 5o do 36 
art. 13 do Regimento Geral, em casos dessa natureza, o membro suplente assume a 37 
representação, pelo período de até três meses, desde que não ultrapasse a vigência de seu 38 
mandato, razão pela qual o suplente do Professor Evandro Neves Abdo, Professor Tarcizo 39 
Afonso Nunes, está participando da presente reunião. b) Serão realizadas em 6 de abril de 40 
2016, e, excepcionalmente, também no dia 5 de abril de 2016, apenas no Hospital das 41 
Clínicas, eleições para a recomposição de vários órgãos colegiados da Universidade, entre 42 
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os quais o Conselho de Curadores. Deverão ser eleitos dois representantes do corpo 43 
docente da Universidade, além de um representante do corpo técnico-administrativo em 44 
educação. A seguir, o Sr. Presidente, após comentar sobre o falecimento do Professor 45 
Antônio Carlos Ferreira Carvalho, da Faculdade de Ciências Econômicas, ocorrido em 07 46 
de fevereiro de 2016, propôs o encaminhamento de voto de pesar do Conselho de 47 
Curadores à família do citado docente, ressaltando sua relevante contribuição, não só ao 48 
Conselho Universitário, de 1987 a 2003, como representante da Faculdade de Ciências 49 
Econômicas, Vice-Diretor e Diretor da Unidade, mas também a este Conselho de 50 
Curadores, que teve a honra de tê-lo como Presidente, no período de fevereiro de 1996 a 51 
dezembro de 1999. Destacou ainda que o Professor Antônio Carlos também ocupava o 52 
cargo de Superintendente Geral da Fundação IPEAD. A proposta foi aprovada por 53 
unanimidade pelo Plenário. ORDEM DO DIA - 1. Doação à UFMG de gravuras de 54 
Cândido Portinari (Matéria aprovada pelo Presidente, ad referendum do Conselho de 55 
Curadores) - O Sr. Presidente, após informar que foi distribuído aos Conselheiros o Parecer 56 
da Relatora, Servidora Técnico-Administrativa em Educação Cristina del Papa (ANEXO 57 
A), destacou que compete ao Conselho Universitário autorizar a aceitação de doações à 58 
Instituição, ouvido o Conselho de Curadores, conforme dispõe o inciso XI do art. 13 do 59 
Estatuto da UFMG. A seguir, esclareceu que, em 16 de dezembro de 2015, aprovou o 60 
citado Parecer, ad referendum do Conselho de Curadores, na qualidade de Presidente do 61 
Colegiado, para possibilitar a apreciação da matéria pela Comissão de Legislação na 62 
mesma data, objetivando subsidiar a decisão do Conselho Universitário em sua última 63 
reunião de 2015, prevista para 22 de dezembro, mas não realizada. O Sr. Presidente 64 
acrescentou que foi também distribuído a todos o Ofício no 166/2015 da Diretoria de Ação 65 
Cultural da UFMG (ANEXO B), encaminhando, para análise e deliberação do Conselho 66 
Universitário, a proposta de celebração de Contrato de Doação entre a UFMG e o Senhor 67 
José Carlos Sebe Bom Meihy (ANEXO C), bem como o Parecer no 714/205 da 68 
Procuradoria Federal/UFMG (ANEXO D), cujo voto conclui que o processo está em 69 
consonância com a legislação e as normas aplicáveis à matéria, não havendo, sob o ponto 70 
de vista jurídico, óbice à celebração da doação. O Sr. Presidente destacou que o Parecer da 71 
Relatora Cristina del Papa igualmente conclui favoravelmente à celebração, entre a UFMG 72 
e o Senhor José Carlos Sebe Bom Meihy, de Contrato de Doação de uma coleção de vinte 73 
e uma gravuras de Cândido Portinari, feitas a lápis de cor, ilustradas por vinte um poemas 74 
de Carlos Drummond de Andrade. A seguir, colocou o assunto em discussão e, não 75 
havendo manifestações, submeteu a votação sua aprovação ad referendum do Conselho de 76 
Curadores, a qual foi homologada por unanimidade pelo Plenário. 2. Prestação de Contas 77 
do Reitor - Exercício 2015 - O Sr. Presidente informou que foi distribuída aos 78 
Conselheiros cópia do Relatório da Auditoria Geral da UFMG relativo à Prestação de 79 
Contas do Reitor no exercício de 2015 (ANEXO E). Em seguida, solicitou a autorização do 80 
Plenário para que participem da reunião, durante a apreciação da matéria, objetivando 81 
prestar os esclarecimentos que se fizerem necessários, o Auditor-Geral da Universidade, 82 
Marcos Eustáquio de Oliveira Murta, responsável pelo Relatório de Auditoria; a Auditora 83 
Adjunta, Cristina da Silva Cruz Pôssas; a Diretora do Departamento de Contabilidade e 84 
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Finanças da UFMG, Sr.a Macilene Gonçalves de Lima, e a Assessora da Pró-Reitoria de 85 
Planejamento e Desenvolvimento, Auditora Maria das Graças Fernandes Araújo. Observou 86 
que as duas últimas foram indicadas pelo Pró-Reitor de Planejamento e Desenvolvimento, 87 
Professor Hugo Eduardo Araújo da Gama Cerqueira, para representar a Pró-Reitoria, por 88 
se tratar de tema de natureza essencialmente técnica, tendo o citado Professor se colocado 89 
à disposição dos Conselheiros, para prestar esclarecimentos adicionais, caso sejam 90 
necessários. A seguir, com a anuência do Plenário, os referidos convidados passaram a 91 
participar da reunião. Após comentar que o representante do Conselho Regional de 92 
Contabilidade de Minas Gerais, Contador José Luiz Faria, incumbiu-se novamente de 93 
proceder à relatoria da matéria este ano com prazo mais exíguo, o Sr. Presidente agradeceu 94 
a gentileza de sua disponibilidade e passou-lhe a palavra para apresentação da matéria, 95 
depois de informar que o Parecer do Relator foi igualmente distribuído aos Conselheiros 96 
(ANEXO F). O Sr. Presidente, após a fase de esclarecimentos e apresentação de 97 
informações adicionais, submeteu o assunto à apreciação do Plenário, lembrando que 98 
compete ao Conselho Universitário julgar as contas da gestão do Reitor, após 99 
pronunciamento do Conselho de Curadores, conforme disposto no inciso XV do art. 13 do 100 
Estatuto da UFMG. Houve breves considerações, tendo sido apresentada pela Servidora 101 
Cristina del Papa sugestão no sentido de que os próximos relatórios da prestação de contas 102 
do Reitor registrem, de forma mais detalhada, as informações relativas à terceirização de 103 
serviços no âmbito da UFMG. A seguir, o Sr. Presidente agradeceu a presença dos 104 
convidados, que se retiraram do recinto e, com a anuência do Plenário, colocou em votação 105 
o Parecer do Relator da matéria. O documento foi aprovado por unanimidade e identificado 106 
como Parecer no 01/2016 do Conselho de Curadores (ANEXO G). O Sr. Presidente 107 
consultou o Professor José Luiz Faria quanto à sua disponibilidade, dia 29 de março de 108 
2016, para apresentar ao Plenário do Conselho Universitário o Parecer de sua autoria, ora 109 
aprovado pelo Conselho de Curadores. O Professor José Luiz Faria declarou-se disposto a 110 
colaborar. Em seguida, o Sr. Presidente declarou live a palavra para manifestações e, não 111 
as havendo, agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão, da qual eu, Consuelo 112 
Dourado Dupin, Coordenadora da Secretaria dos Órgãos de Deliberação Superior, lavrei a 113 
presente ata, que assino. 114 
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