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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO 

REALIZADA EM 26 DE FEVEREIRO DE 2019 

Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro de dois mil e dezenove, às quatorze horas, reuniu-3 

se na Sala das Sessões, no quarto andar do prédio da Reitoria, Cidade Universitária, 4 

mediante prévia convocação individual, o Conselho Universitário da Universidade Federal 5 

de Minas Gerais, sob a Presidência da Magnífica Reitora, Professora Sandra Regina 6 

Goulart Almeida, tendo comparecido os seguintes Conselheiros: Professores Alessandro 7 

Fernandes Moreira (Vice-Reitor); Rita de Cássia Lucena Velloso (Vice-Diretora), pela 8 

Escola de Arquitetura; Adolfo Enrique Cifuentes Porras (Vice-Diretor) e Márcia Almada 9 

(representante), pela Escola de Belas-Artes; Leonardo David Tuffi Santos (Diretor) e 10 

Maximiliano Soares Pinto (representante), pelo Instituto de Ciências Agrárias; Carlos 11 

Augusto Rosa (Diretor), pelo Instituto de Ciências Biológicas; Hugo Eduardo Araujo da 12 

Gama Cerqueira (Diretor) e Cássio Maldonado Turra (representante suplente), pela 13 

Faculdade de Ciências Econômicas; Francisco Dutenhefner (Vice-Diretor), pelo Instituto 14 

de Ciências Exatas; Terezinha de Fátima Carvalho de Souza (Diretora) e Elisângela 15 

Cristina Aganette (representante), pela Escola de Ciência da Informação; Hermes Vilchez 16 

Guerrero (Diretor), pela Faculdade de Direito; Daisy Moreira Cunha (Diretora), pela 17 

Faculdade de Educação; Gustavo Pereira Côrtes (Diretor) e Ana Cláudia Porfírio Couto 18 

(representante), pela Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional; Sônia 19 

Maria Soares (Diretora) e Marília Alves (representante suplente), pela Escola de 20 

Enfermagem; Cícero Murta Diniz Starling (Diretor) e Danilo Amaral (representante), pela 21 

Escola de Engenharia; Leiliane Coelho André (Diretora), pela Faculdade de Farmácia; 22 

Bruno Pinheiro Wanderley Reis (Vice-Diretor), pela Faculdade de Filosofia e Ciências 23 

Humanas; Maria Giovana Parisi (Vice-Diretora) e Úrsula Ruchkys de Azevedo 24 

(representante suplente), pelo Instituto de Geociências; Adriana Silvina Pagano 25 

(representante suplente), pela Faculdade de Letras; Humberto José Alves (Diretor) e 26 

Manoel Otávio da Costa Rocha (representante), pela Faculdade de Medicina; Carlos 27 

Aleixo dos Reis (Vice-Diretor) e Rogério Vasconcelos Barbosa (representante), pela 28 

Escola de Música; Henrique Pretti (Diretor) e Ricardo Alves de Mesquita (representante 29 

suplente), pela Faculdade de Odontologia; Roberto Maurício Carvalho Guedes (Vice-30 

Diretor) e Ronald Kennedy Luz (representante), pela Escola de Veterinária; Andréa Maria 31 

Silveira (Diretora), pelo Hospital das Clínicas; Márcio Fantini Miranda, pela Escola de 32 

Educação Básica e Profissional; José Luiz Borges Horta, pela representação do corpo 33 

docente da área de Humanidades; Élder Antônio Sousa e Paiva, pela representação do 34 

corpo docente da área de Ciências da Vida; Servidores Cristina del Papa, Weber Vinícius 35 

dos Santos, Cleomar Poletto, Swraide Salgado Agripino, Gislaine Cardoso de Santana 36 

(suplente), Rejani Aparecida de Andrade Silva e Helder de Castro Bernardes Barbosa, pela 37 

representação do corpo técnico-administrativo em educação. Justificaram sua ausência à 38 

sessão os Conselheiros Alexandre Travessoni Gomes Trivisonno, Maria Isabel Antunes 39 

Rocha, Maria Beatriz de Abreu Glória, Eduardo Viana Vargas e Graciela Inés Ravetti de 40 

Gómez, tendo também deixado de comparecer os Conselheiros Paulina Maria Maia 41 
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Barbosa, Ado Jório de Vasconcelos e Glaura Goulart Silva. Encontram-se vagas a 42 

representação da Escola de Arquitetura e as dez representações do corpo discente. 43 

Participaram da sessão, com a anuência do Plenário, como convidados, com direito a voz, 44 

mas não a voto, os Universitários Caique Belchior Henrique, Gabriel Lopo Silva Ramos, 45 

Gabrielle Moraes Lopes da Silva, Gustavo Tango Bechara, Juliana de Jesus Aquino Silva, 46 

Thais Michelle Matia Zacarias e Victoria Rezende Fagundes de Albuquerque. Havendo 47 

quorum regulamentar, a Sr.a Presidente, após cumprimentar os Conselheiros, declarou 48 

abertos os trabalhos. Ata - A Sr.a Presidente, após informar que foi distribuída aos 49 

Conselheiros a ata da reunião do Colegiado realizada no dia 11 de dezembro de 2018, 50 

submeteu-a a discussão e, não havendo manifestações, após obter a anuência do Plenário, 51 

colocou em votação o documento, que foi aprovado, apurando-se duas abstenções. 52 

Informe - A Sr.a Presidente consultou os Conselheiros sobre a possibilidade de convidar 53 

os discentes indicados pelo Diretório Central dos Estudantes (DCE) para participarem da 54 

presente reunião, com direito a voz, mas não a voto, uma vez que a atual Diretoria da 55 

Entidade ainda não apresentou ao Reitorado o registro civil em cartório da ata de sua 56 

posse, condição regimental obrigatória para a indicação de representantes estudantis para 57 

atuarem no Conselho Universitário. Houve anuência do Plenário, passando a participar da 58 

reunião, como convidados, os Universitários nomeados no rol dos presentes. ORDEM DO 59 

DIA - 1 Autorização à Reitora para afastamento do país no período de 2 a 5 de 60 

dezembro de 2018 (Aprovação ad referendum) - A Sr.a Presidente passou a palavra ao 61 

Vice-Reitor, Professor Alessandro Fernandes Moreira, que informou ter sido distribuído 62 

aos Conselheiros o Ofício no 1074/2018 do Gabinete da Reitora, de 20 de novembro de 63 

2018 (ANEXO A), mediante o qual a Reitora pede a autorização do Conselho 64 

Universitário para se afastar do país, com ônus pela UFMG, no período de 2 a 5 de 65 

dezembro de 2018, a fim de participar, em Córdoba/Argentina, da Reunião de Trabalho 66 

dos Conselhos, Associações e Redes para a Educação Superior da América Latina e 67 

Caribe. A Sr.a Presidente relatou ter participado, como representante da Associação 68 

Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (ANDIFES), da 69 

referida reunião realizada com a finalidade de consolidar o plano de ação da Conferência 70 

Regional de Educação Superior para a América Latina e Caribe (CRES-2018), que será 71 

posto em prática nos próximos dez anos. Acrescentou que participaram da reunião Reitores 72 

e integrantes de conselhos, redes e associações de instituições de ensino superior da 73 

América Latina e do Caribe, bem como representantes de trabalhadores e de estudantes, e 74 

destacou ser princípio fundamental da citada Conferência a educação pública superior 75 

como bem público, dever do Estado e direito de todos. O Vice-Reitor, Professor 76 

Alessandro Fernandes Moreira, submeteu o assunto à apreciação do Plenário e,                77 

em seguida, não havendo manifestações, colocou em votação sua aprovação, a qual             78 

foi homologada por unanimidade. 2 Revisão do Termo de Convênio firmado entre          79 

a UFMG e a Caixa de Assistência à Saúde da Universidade/UFMG (CASU) -               80 

A Sr.a Presidente solicitou a autorização do Plenário para convidar a participar da sessão, 81 

durante a discussão deste item da pauta, equipe da CASU, integrada pelos Professores 82 

Dirceu Wagner Carvalho de Souza (Diretor-Presidente), Carlos Alberto Pereira Tavares 83 
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(Presidente do Conselho Consultivo) e Marcos Roberto Moreira Ribeiro (Diretor de 84 

Relações Interinstitucionais), acompanhados pela Atuária Beatriz Resende Rios da Mata, 85 

Diretora Técnica da empresa de consultoria atuarial para operadoras de planos de saúde 86 

Plurall Soluções em Saúde Suplementar. A Sr.a Presidente destacou que a matéria em 87 

questão é de interesse dos servidores docentes e técnico-administrativos em educação e, 88 

após observar encontrar-se presente a Conselheira Cristina del Papa, Presidente do 89 

Sindicato dos Trabalhadores nas Instituições Federais de Ensino (SINDIFES) e membro do 90 

Conselho Consultivo da CASU, solicitou ao Plenário a autorização para que também 91 

participasse da sessão a Presidente do Sindicato dos Professores de Universidades Federais 92 

de Belo Horizonte, Montes Claros e Ouro Branco (APUBH), Professora Maria Stella 93 

Brandão Goulart, bem como a Pró-Reitora de Recursos Humanos, Professora Maria 94 

Márcia Magela Machado, uma vez que o convênio da UFMG com a CASU é firmado por 95 

meio da Pró-Reitoria de Recursos Humanos (PRORH). Não havendo objeções, os citados 96 

convidados passaram a participar da reunião. A seguir, a Sr.a Presidente informou que foi 97 

distribuído aos Conselheiros o Ofício no 020-2019 CASU/UFMG, de 14 de fevereiro de 98 

2019 (ANEXO B), acompanhado dos seguintes documentos: a) Pirâmides Etárias Anuais 99 

dos Planos IFES V; b) Evolução do Número de Vidas nos Planos IFES V; c) Distribuição 100 

Etária e Financeira dos Planos IFES; d) Comparação entre tabela proposta para IFES V 101 

2019 e tabelas do então Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão; 102 

e) Apresentação do Grupo de Trabalho - Assistência à Saúde Suplementar, do então 103 

Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão; f) Apresentação com Avaliação 104 

Atuarial Anual dos Planos IFES V para a UFMG. A Sr.a Presidente observou que, em 9 de 105 

dezembro de 2013, o Conselho Universitário aprovou a renovação do convênio com a 106 

CASU, com vigência de 1o de fevereiro de 2014 a 2020, para cuja tabela de preços está 107 

sendo proposta uma revisão antecipada, em virtude da atual situação orçamentário-108 

financeira da referida operadora. Acrescentou que, em substituição à proposta 109 

anteriormente distribuída aos Conselheiros, será apresentada, pela equipe da CASU, uma 110 

nova versão, gerada a partir de negociação conjunta entre a CASU, o SINDIFES e o 111 

APUBH, com a intermediação da PRORH (ANEXO C). A seguir, passou a palavra ao 112 

Professor Marcos Roberto Moreira Ribeiro, o qual prestou, em linhas gerais, as seguintes 113 

informações ao Plenário: a) a CASU, nos dois últimos anos, vem apresentando despesa 114 

superior ao valor da arrecadação, em decorrência da incorporação de novas tecnologias e 115 

do processo natural de envelhecimento dos usuários, fatores que, associados à alta do dólar 116 

(que alterou no Brasil o preço de medicamentos, órteses, próteses e instrumentos especiais 117 

por dependerem de materiais importados), provocaram aumento do preço e maior 118 

utilização dos serviços e, consequentemente, uma elevação de custos superior à inflação 119 

geral; b) o Plano IFES V conta hoje com mais de 60% de seus conveniados com idade 120 

superior a 50 anos e 45% acima de 60; c) a inflação, de acordo com o IPCA Saúde, 121 

apresentou o índice médio de 9% em 2018, e de 17% e 19% em 2016 e 2017, 122 

respectivamente; c) a CASU passou a ter, nos dois últimos anos, um custo 123 

significativamente superior à arrecadação, apresentando, em 2018, uma receita de 124 

mensalidades (contraprestações) de R$ 57 milhões e uma despesa assistencial de R$ 48 125 



 
                 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 

 

 

 4 

milhões, acrescida das despesas administrativas e operacionais no valor de R$ 12 milhões, 126 

resultando em deficit financeiro e prejuízo acumulado superior a R$ 4 milhões, resolvido 127 

provisoriamente com a reserva da CASU, a qual é obrigatória, correspondendo a três 128 

meses de arrecadação para os Planos IFES V; d) a Agência Nacional de Saúde (ANS), em 129 

3 de fevereiro de 2019, notificou a CASU a apresentar um termo de ajuste para corrigir seu 130 

deficit operacional e apresentar soluções para sua margem de solvência, sendo, 40% para 131 

março de 2020 e 60% para 2021; e) o Conselho Consultivo da CASU, em dezembro de 132 

2018, examinou a proposta atuarial de correção global do prejuízo e apontou a necessidade 133 

de correção linear de 33,44% para os Planos IFES V; f) a ANS determina que, na 134 

composição da tabela de mensalidades de um plano de saúde, seja de até seis vezes a 135 

diferença entre o valor da primeira e da última das dez faixas etárias; g) o Conselho 136 

Consultivo da CASU, com o objetivo de melhorar a característica da distribuição, uma vez 137 

que, caso aplicado o reajuste linear, o Plano não seria atrativo para os mais jovens, optou 138 

por reestruturar a tabela das mensalidades, com reajustes diferenciados, passando de 4,5 139 

para 5,81 vezes o preço entre o valor da mensalidade da primeira faixa etária (de 0 a 18 140 

anos) e a última (59 anos e mais) nos Planos na modalidade apartamento e de 4,98 vezes 141 

para o Plano Enfermaria, opção que, segundo as regras da ANS, demanda a criação de 142 

novo produto (IFES VII); h) a CASU está trabalhando na desoneração de seus custos 143 

administrativos, embora identifique que o problema esteja no custo assistencial; i) a CASU 144 

vem otimizando a permanência de pacientes em ambiente hospitalar, notadamente aos que 145 

necessitam de Cuidados Paliativos e que tenham assistência domiciliar; j) a CASU obteve 146 

ganhos judiciais para redução de valores de impostos e taxas relativas à Contribuição para 147 

Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e INSS, aguardando liberação de cerca de 148 

R$ 30 milhões. O Professor Marcos Roberto Moreira Ribeiro informou que, após a reunião 149 

do Conselho Consultivo, em dezembro de 2018, foram realizadas diversas reuniões com o 150 

APUBH, o SINDIFES e a PRORH, culminando na construção de uma nova tabela, 151 

acordada entre as partes, sendo que, às 17 horas do dia 25 de fevereiro de 2019, na reunião 152 

do Conselho Consultivo da CASU, foi aprovada nova versão da proposta, de criação do 153 

Plano IFES VII, na busca de solução possível para alcançar o equilíbrio financeiro da 154 

CASU e a continuidade do vínculo de todos os atuais associados do Plano IFES V. A 155 

seguir, pediu licença para a apresentação, pela Atuária Beatriz Resende Rios da Mata, da 156 

nova versão da proposta, gerada a partir da negociação conjunta entre a CASU, o 157 

SINDIFES e o APUBH, com a intermediação da PRORH, documento (ANEXO C) 158 

substitutivo ao anteriormente distribuído aos Conselheiros. Encerrada a apresentação, a 159 

equipe da CASU prestou esclarecimentos e acrescentou, entre outras, as seguintes 160 

informações: a) a CASU foi fundada, em outubro de 1993, para prestar assistência médico-161 

hospitalar aos servidores da UFMG, tendo o Conselho Universitário aprovado sua 162 

implantação em 22 de dezembro de 1993; b) a Lei no 11.302/2006, que alterou a Lei 163 

no 8.112/90 (RJU), passou a conceder o ressarcimento parcial do valor despendido pelo 164 

servidor, ativo ou inativo, e seus dependentes ou pensionistas, com planos privados de 165 

assistência à saúde, relativos à assistência à saúde suplementar do servidor; c) o Conselho 166 

Universitário, na reunião realizada em 27 de setembro de 2007, analisou as cinco 167 
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modalidades possíveis de contratação de Planos de Assistência à Saúde Suplementar do 168 

Servidor e optou por firmar convênio com operadora de planos de assistência à saúde 169 

organizada na modalidade de autogestão e sem finalidade lucrativa; d) o Conselho 170 

Universitário, em 11 de outubro de 2007, após analisar as propostas apresentadas, decidiu 171 

responsabilizar a CASU pela operacionalização (instituição e administração) do plano de 172 

saúde suplementar dos servidores da UFMG; e) os recentes estudos técnicos atuariais 173 

realizados pela Plurall Assessoria Atuarial Ltda. apontam que a recomposição do 174 

patrimônio da CASU será possível tanto com o resultado de aplicações financeiras como 175 

com o reajuste das mensalidades e a revisão de todos os planos de saúde disponibilizados, 176 

proporcionalmente às despesas, abrangendo também os valores fixos referentes à 177 

coparticipação do usuário em utilizações de atendimento ambulatorial e médico-hospitalar; 178 

f) a legislação permite, além da contribuição mensal devida pelo titular do benefício, a 179 

cobrança de participação no custo dos serviços utilizados, em percentuais e valores 180 

definidos em cláusulas do convênio; g) a adesão dos estudantes da UFMG a planos 181 

privados de assistência à saúde coletiva ofertados pela CASU permanece vedada desde 182 

2010, sendo a adesão permitida apenas a pessoas que possuam vinculação empregatícia ou 183 

estatutária com a Universidade; h) a CASU e outras agências que prestam serviço a 184 

Universidades, bem como seus respectivos Reitores, tentaram, sem sucesso, por diversas 185 

oportunidades, junto a ANS, modificar a regulação relativa à permissão de entrada de 186 

estudantes, sendo que, há cerca de um ano, a ANS criou grupo de trabalho para analisar a 187 

questão junto com a União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde (UNIDAS); 188 

i) a CASU, em 1999, firmou convênio com o Diretório Central dos Estudantes (DCE),    189 

para atender o corpo discente, mas a implantação foi vedada pela ANS; j) a CASU, até 190 

2010, tentou implementar, com a FUMP, um processo de atuação conjunta voltado aos 191 

estudantes da UFMG, independentemente do nível de assistência, mas, com o decorrer do 192 

tempo, tal ação tornou-se inexequível; k) em 2016, a ANS atualizou o rol de coberturas 193 

obrigatórias, contemplando procedimentos complexos de custo elevado, e incorporou 194 

medicamentos, inclusive alguns oncológicos, cujo valor é demasiadamente alto;                  195 

l) o número de pacientes com câncer tem aumentado sobremaneira e a justiça vem 196 

acolhendo demandas de procedimentos de alta complexidade, não listados no rol da ANS, 197 

onerando as operadoras; m) as operadoras de Plano de Saúde, quando da discussão das 198 

mensalidades praticadas, podem reajustar os valores relativos à coparticipação, optando a 199 

CASU pela aplicação de reajustes diferenciados por procedimento, com percentual mais 200 

elevado para os mais complexos; n) a data-base para correção dos Planos IFES V é dia 1o 201 

de março; o) a CASU deve, periodicamente, prestar contas à UFMG sobre os serviços 202 

prestados; p) apenas 25% dos servidores de mais baixa renda possui plano de saúde,          203 

ao passo que 62% dos que têm renda mais elevada possui coberta na saúde suplementar;    204 

q) a CASU se propõe a estudar a viabilidade da criação de um novo produto a ser ofertado 205 

à UFMG, com vistas a tornar mais acessível a adesão de servidores de baixa renda;            206 

r) a CASU apresentou trabalho, distribuído aos Conselheiros, intitulado “Assistência à 207 

Saúde Suplementar”, datado de 7 de dezembro de 2018, ao então Ministério do 208 

Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, no qual discrimina o quantitativo dos servidores 209 
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ativos, inativos, seus dependentes e pensionistas que possuem ou não planos de saúde e 210 

que recebem auxílio governamental. Seguiu-se discussão em Plenário, tendo sido 211 

apresentadas, entre outras, as seguintes sugestões: a) gestão da UFMG junto à ANS para 212 

que seja permitido aos estudantes da Universidade, como parte integrante da comunidade 213 

universitária, associar-se à CASU; b) revisão de processos, de contratos e da estrutura da 214 

CASU, com vistas à redução dos custos operacionais; c) promoção de campanhas de 215 

conscientização dos usuários e do corpo de profissionais da saúde da CASU sobre hábitos 216 

e atitudes que poderão ser alterados para uma utilização racional dos procedimentos, com 217 

vistas à redução do uso excessivo e, por vezes, desnecessário; d) articulação da CASU com 218 

a equipe do Projeto Estudo Longitudinal de Saúde do Adulto (ELSA Brasil), com vistas 219 

tanto ao aproveitamento do resultado dos exames realizados pelos associados, 220 

condicionado ao consentimento dos mesmos, como à orientação aos usuários acerca das 221 

providências cabíveis, no caso de resultados de exames com alteração; e) discussão sobre a 222 

possibilidade de retorno à situação anterior ao Decreto no 7.082, de 27 de janeiro de 2010, 223 

que instituiu o Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários 224 

Federais (REHUF) e que determinou a garantia da oferta da totalidade da capacidade 225 

instalada nos hospitais universitários ao Sistema Único de Saúde (SUS), situação reforçada 226 

em 11 de dezembro de 2013, ocasião em que o Conselho Universitário aprovou a adesão 227 

da UFMG à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), cujas atividades 228 

estão inseridas integral e exclusivamente no âmbito do SUS; f) estudo, pela CASU, da 229 

possibilidade de criação de plano diferenciado direcionado ao corpo discente da 230 

Universidade, caso a ANS passe a permitir a adesão de estudantes, considerando-se seja a 231 

mudança, nos últimos anos, do perfil dos discentes, com o aumento de estudantes de baixa-232 

renda e poucas condições para arcar com um plano privado de saúde, seja a 233 

impossibilidade da política de assistência prestada pela FUMP para atender toda a 234 

demanda estudantil; g) investimento, pela UFMG, na formação médica, com abordagem de 235 

temas relacionados à relação médico-paciente voltada para uma visão da atuação médica 236 

mais personalizada e generalista e menos fragmentada e tecnicista, com ênfase na 237 

responsabilidade e no comprometimento ético e humanitário do profissional, respeitadas as 238 

diretrizes curriculares do MEC para o Curso de Graduação em Medicina, bem como a 239 

autonomia didático-científica da Universidade; h) desenvolvimento de ações de 240 

capacitação, por parte das operadoras de planos de saúde, sobre procedimentos da atuação 241 

responsável do profissional médico, que envolve aspectos relativos à avaliação consciente 242 

e equilibrada na solicitação de exames aos pacientes, sem desconsiderar a sustentabilidade 243 

do sistema de saúde; i) adoção, pela CASU, de estratégias tanto para buscar a adesão de 244 

novos usuários, considerando a contratação pela UFMG de número significativo de novos 245 

servidores em seu quadro de pessoal, como para manter a fidelização dos atuais 246 

associados; j) estudo, pela CASU, sobre a possibilidade de criação de produtos com 247 

diferentes tipos de coberturas (ambulatorial/hospitalar) e preços diferenciados, de forma a 248 

possibilitar a usuários o atendimento de acordo com suas condições financeiras; k) reflexão 249 

sobre a necessidade de o Conselho Universitário decidir sobre a assinatura de convênio 250 

com a CASU para viabilizar o desconto em folha do valor relativo à mensalidade de seus 251 
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servidores associados à CASU; l) reflexão sobre a responsabilidade e a autoridade dos 252 

membros do Conselho Universitário, muitos dos quais não associados à CASU, que é 253 

empresa organizada na modalidade de autogestão, para decidirem, conforme 254 

tradicionalmente se tem feito, sobre questões que dizem respeito ao conjunto dos 255 

associados à citada operadora de saúde, parte dos quais desconhece o problema 256 

apresentado ao Conselho Universitário para deliberação; m) avaliação, pela CASU, do que 257 

significa prestar assistência na perspectiva de oferta de plano de saúde com investimento 258 

na área de prevenção e qualidade de vida. A Presidente do APUBH, Professora Maria 259 

Stella Brandão Goulart, procedeu à leitura de manifestação da Entidade sobre o assunto 260 

(ANEXO D). A Sr.a Presidente agradeceu a todos os que contribuíram com a negociação, 261 

que confluiu para a construção de uma proposta pacificada, ora apreciada pelo Conselho 262 

Universitário, e colocou a PRORH à disposição da CASU para discutir formas de inclusão 263 

de novos servidores. Formulou também agradecimentos aos convidados, que se retiraram 264 

do recinto. A seguir, após obter a anuência do Plenário, submeteu a votação a nova versão 265 

da proposta, apresentada aos Conselheiros, de reestruturação do Plano IFES V, relativo ao 266 

convênio firmado entre a UFMG e a CASU, passando ao Plano IFES VII, nas seguintes 267 

condições: a) Plano Enfermaria - reestruturação da tabela atual de mensalidades, passando 268 

de 4 para 4,98 vezes o valor limite entre a 10a faixa etária (59 anos e mais) e a 1a (de 0 a 18 269 

anos), a partir de 1o de abril de 2019 até março de 2020, e, a partir de 1o de abril de 2020, 270 

para 5,98 vezes; b) Plano Apartamento - reestruturação da tabela atual de mensalidades, 271 

passando de 4,5 para 5,81 vezes o valor limite entre a 10a faixa etária (59 anos e mais) e a 272 

1a (0 a 18 anos), de 1o de abril de 2019 a março de 2020, e, a partir de 1o de abril de 2020, 273 

para 5,98 vezes; c) reajuste diferenciado dos valores fixos referentes à coparticipação do 274 

usuário em utilizações de atendimento. O conjunto da proposta foi aprovado, apurando-se 275 

dois votos contra e uma abstenção. A Sr.a Presidente observou que a decisão ora tomada 276 

será discutida com a PRORH e, posteriormente, encaminhada à Procuradoria Federal junto 277 

à UFMG para viabilizar a forma legal de promover a revisão do convênio. 3 Avaliação da 278 

Jornada Especial de Trabalho de trinta horas semanais e seis horas diárias para 279 

Servidores Técnico-Administrativos em Educação da UFMG - A Sr.a Presidente 280 

observou que o assunto foi pautado para a reunião do Conselho Universitário realizada em 281 

11 de dezembro de 2018, mas não foi apreciado pelo Colegiado, em função do adiantado 282 

da hora. A seguir, pediu a autorização do Plenário para convidar a participar da sessão, 283 

durante a discussão deste item da pauta, a Pró-Reitora de Recursos Humanos, Professora 284 

Maria Márcia Magela Machado, com a finalidade de apresentar o assunto e prestar os 285 

esclarecimentos necessários. Não havendo objeções, a referida docente passou a participar 286 

da sessão. A Sr.a Presidente informou que foram distribuídos aos Conselheiros o Ofício 287 

no 1183/2018 da PRORH, de 7 de dezembro de 2018 (ANEXO E) e o Relatório de 288 

Avaliação da Implantação do Projeto-Piloto da jornada de trabalho de trinta horas semanais 289 

(ANEXO F). Observou que a Resolução Complementar no 03/2015 do Conselho 290 

Universitário, que dispõe sobre a jornada de trabalho de trinta horas semanais e seis horas 291 

diárias para Servidores Técnico-Administrativos em Educação, estabelece, em seu art. 12, 292 

a adoção da jornada especial, em caráter experimental, como projeto-piloto, nas situações 293 
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em que houver simultaneamente a necessidade de atendimento ao público e de trabalho no 294 

período noturno. Destacou que a referida Resolução prevê que, após um ano de 295 

implantação do projeto-piloto, a avaliação dos resultados pelas Diretorias, juntamente com 296 

a PRORH, deve ser submetida à apreciação do Conselho Universitário. A seguir, passou a 297 

palavra à Professora Maria Márcia Magela Machado, que procedeu à apresentação do 298 

Relatório (ANEXO G). Houve manifestações em Plenário, evidenciando-se a importância 299 

da conquista do segmento técnico-administrativo em educação com a implantação da 300 

jornada de trabalho de trinta horas semanais e elogios ao trabalho realizado pela PRORH, 301 

tendo sido também mencionado que a ampliação do tempo de funcionamento de setores, 302 

abrangendo três turnos, como Seções de Ensino e Colegiados de Cursos, favoreceu o 303 

atendimento aos estudantes e melhorou o acesso aos serviços e a informações, além de ser 304 

benéfica para a Instituição e para a humanização do trabalho do servidor. Foram feitas, 305 

entre outras, as seguintes ponderações: a) promoção de campanha de informação, voltada 306 

ao corpo discente, acerca de quais setores tiveram ampliado seu horário de funcionamento; 307 

b) monitoramento contínuo da jornada especial, com avaliação, pelo corpo discente, 308 

inicialmente em caráter opcional, por ocasião do período de matrícula; c) discussão futura 309 

sobre possível adequação de aspectos que demandam aperfeiçoamento do processo;          310 

d) futura discussão sobre possível avaliação da Resolução Complementar no 03/2015 do 311 

Conselho Universitário, em especial do § 2o do art. 3o, o qual dispõe que a implantação da 312 

jornada especial deve atender prioritariamente situações nas quais haja simultaneamente a 313 

necessidade de atendimento ao público e de trabalho no período noturno e possível 314 

reavaliação, oportunamente, do conceito de “público”, constante do inciso I do § 1o do    315 

art. 3o da Resolução Complementar no 03/2015. Não havendo manifestações, a Sr.a 316 

Presidente observou que o art. 1o da Resolução Complementar no 03/2015 recomenda ao 317 

Reitor da UFMG autorizar a adoção da mencionada jornada de trabalho, desde que 318 

atendidas as exigências listadas na referida Resolução. A seguir, observou ter sido 319 

cumprida a determinação prevista no inciso I do parágrafo único do art. 12 da citada 320 

Resolução, que prevê a apreciação, pelo Conselho Universitário, da avaliação dos 321 

resultados da implantação experimental, como projeto-piloto, da jornada especial de 322 

trabalho. Ressaltou ter sido positiva a avaliação dos resultados dessa fase experimental da 323 

jornada especial, que pode, então, ser ampliada para outras Unidades que desejarem adotá-324 

la, desde que cumpridas as exigências legais e todas as condições previstas na Resolução 325 

Complementar no 03/2015 e destacou que a Resolução prevê a apresentação ao Conselho 326 

Universitário, para apreciação, do relatório anual de avaliação dos resultados da        327 

jornada especial. A seguir, agradeceu a colaboração da Professora Maria Márcia Magela 328 

Machado, que se retirou do recinto. 4 Revogação da Decisão do Conselho Universitário, 329 

de 15 de dezembro de 2005, de incumbir a Auditoria-Geral da UFMG de proceder à 330 

análise da Prestação das Contas que forem submetidas à apreciação do Colegiado -    331 

A Sr.a Presidente pediu a autorização do Plenário para convidar a participar da sessão, 332 

durante a discussão deste item da pauta, a Auditora-Geral da UFMG, Terezinha Vitória de 333 

Freitas Silva, e o Auditor-Geral Adjunto da UFMG, Alfredo de Campos Souto, com a 334 

finalidade de apresentarem o assunto e prestarem os esclarecimentos necessários aos 335 
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Conselheiros. Não havendo objeções do Plenário, os referidos Auditores passaram a 336 

participar da reunião. A Sr.a Presidente informou que foram distribuídos aos Conselheiros 337 

os seguintes documentos: a) Memorando no 03/2019 da Auditoria-Geral (ANEXO H);       338 

b) Decisão do Conselho Universitário, de 15 de dezembro de 2005 (ANEXO I);                 339 

c) Relatório CGU 201800632 (item 2 - Controles da Gestão) (ANEXO J). Esclareceu que o 340 

Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União (CGU) realizou trabalho de 341 

Auditoria de Contas na UFMG, no período de 3 a 6 de abril de 2018, e emitiu o Relatório 342 

201800632, que apresenta, no item 2, a seguinte recomendação: Isentar a Auditoria Geral 343 

da UFMG da obrigatoriedade de análise das demonstrações contábeis das Fundações de 344 

Apoio que envolvam contratos firmados com entidades públicas e privadas externas à 345 

Universidade. A seguir, passou a palavra à Auditora Terezinha Vitória de Freitas Silva, 346 

que apresentou a proposta e, juntamente com o Auditor Alfredo de Campos Souto, prestou 347 

esclarecimentos adicionais aos Conselheiros. Houve discussão em Plenário, tendo sido 348 

abordados os seguintes aspectos: a) a Auditoria-Geral é órgão de assessoramento do 349 

Conselho Universitário, conforme disposto no inciso II do art. 11 do Estatuto da UFMG, e 350 

exerce papel importante de subsidiar, com sua competência técnica, os membros do 351 

Colegiado; b) a legislação prevê que o relatório anual de gestão de Fundação de Apoio 352 

deve ser aprovado pelo órgão deliberativo superior da Fundação e ratificado pelo Conselho 353 

Universitário da Instituição apoiada, ressalvada a Fundação Universitária Mendes 354 

Pimentel, que é vinculada estatutariamente à UFMG; c) a Auditoria-Geral da Universidade 355 

deve auditar a relação das Fundações com a UFMG, mas não com entidades externas à 356 

Instituição. Após debate em Plenário, a Sr.a Presidente agradeceu a colaboração dos 357 

convidados, que se retiraram do recinto. A seguir, submeteu a votação o seguinte conjunto 358 

de propostas, que foi aprovado por unanimidade pelo Plenário: 1. Manter a incumbência da 359 

Auditoria-Geral da UFMG de: a) proceder à análise e emissão de relatório substantivo 360 

sobre a proposta orçamentária e sobre a prestação de contas da Fundação Universitária 361 

Mendes Pimentel (FUMP), em conformidade com as determinações contidas no 362 

Regimento Geral da UFMG e nas Resoluções que versam sobre a FUMP, previamente ao 363 

exame da Comissão Permanente de Orçamento e Contas do Conselho Universitário; 364 

b) verificar o cumprimento, pelas Fundações de Apoio à UFMG, das Resoluções dos 365 

Órgãos Colegiados Superiores da Universidade; c) fiscalizar financeira, contábil, 366 

operacional e patrimonial as referidas Fundações, no que tange aos contratos, convênios e 367 

ajustes firmados com a UFMG, ficando isenta da análise das demonstrações contábeis das 368 

Fundações de Apoio que envolvam contratos firmados com entidades públicas e privadas 369 

externas à Universidade. 2. Revogar a Decisão do Conselho Universitário, datada de 370 

15/12/2005, que incumbiu a Auditoria-Geral da UFMG de proceder à análise da prestação 371 

das contas da FUMP e das Fundações de Apoio à UFMG. Foi gerado o documento da 372 

Decisão tomada (ANEXO K). 5 Recomposição das Comissões Permanentes do 373 

Conselho Universitário - A Sr.a Presidente observou que foi distribuído aos Conselheiros 374 

documento com informações sobre as vagas a serem preenchidas nas Comissões 375 

Permanentes do Conselho Universitário (ANEXO L), destacando que a decisão sobre a 376 

ocupação das vagas relativas à representação discente fica automaticamente adiada, no 377 
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aguardo da regularização da situação do DCE. A seguir, propôs a recondução do Professor 378 

Leonardo David Tuffi Santos, reeleito Diretor do Instituto de Ciências Agrárias, e a 379 

indicação do Professor Hugo Eduardo Araujo da Gama Cerqueira. Houve aprovação 380 

unânime do Plenário. PALAVRA LIVRE - O Vice-Diretor do Instituto de Ciências 381 

Exatas (ICEx), Professor Francisco Dutenhefner, após comunicar a publicação, em breve, 382 

no Diário Oficial da União, da aposentadoria, por motivo de doença, do Diretor do 383 

Instituto, Professor Antônio Flávio de Carvalho Alcântara, solicitou registro de sua 384 

gratidão ao “Tininha”, como é carinhosamente tratado pelos colegas da comunidade 385 

universitária, pelo aprendizado e pela rica convivência durante a gestão de 2014-2018 e no 386 

início da gestão 2018-2022. A Sr.a Presidente prestou agradecimentos do Reitorado ao 387 

Professor Antônio Flávio de Carvalho Alcântara pelo trabalho realizado como Diretor     388 

do ICEx e como membro do Conselho Universitário e também pelo apoio constante.         389 

A Servidora Técnico-Administrativa em Educação Swraide Salgado Agripino ponderou 390 

favoravelmente à avaliação, pelo Conselho Universitário, do contrato celebrado entre a 391 

UFMG e a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH). A Sr.a Presidente 392 

observou que está em andamento a referida avaliação por comissão especial, que emitirá 393 

relatório sobre o assunto. O Universitário Gabriel Lopo Silva Ramos, formulou convite aos 394 

Conselheiros para participarem, de 11 a 15 de março de 2019, da Semana Marielle Franco 395 

UFMG, promovida pelo DCE-UFMG em homenagem à vereadora, assassinada há 396 

aproximadamente um ano, e pediu apoio da Universidade e das entidades representativas 397 

na promoção do evento, cuja programação, política e cultural, envolve palestras, debates e 398 

rodas de conversas. A Professora Sônia Maria Soares, após comentar que, junto com a 399 

Professora Gisele de Cássia Gomes, representa a UFMG no Conselho Municipal do Idoso 400 

de Belo Horizonte, convidou a todos para participarem, no dia 19 de março de 2019, a 401 

partir das 13 horas, e no dia 20, a partir das 8h30min, no Centro de Atividades Didáticas 402 

Ciências Biológicas (CAD 1), da V Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, 403 

com o tema “Os desafios de envelhecer no século XXI e o papel das políticas públicas”.    404 

A Sr.a Presidente agradeceu e parabenizou a Professora Sônia Maria Soares por sua 405 

atuação no citado Conselho Municipal. A seguir, não havendo outras manifestações, a    406 

Sr.a Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão, da qual eu, Consuelo 407 

Dourado Dupin, Coordenadora da Secretaria dos Órgãos de Deliberação Superior, lavrei a 408 

presente ata, que assino. 409 
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