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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE CURADORES DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS REALIZADA EM 8 DE 

MARÇO DE 2018 

Aos oito dias do mês de março de dois mil e dezoito, 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 

Mônica Pedrosa de Paula, representantes do Conselho Universitário; Professor Ricardo 9 

Toshio Fujiwara, representante do corpo docente; Contador José Luiz Faria, representante 10 

do Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais; Servidora Maria Terezinha 11 

Rodrigues Barbosa, representante do corpo técnico-administrativo em educação; e, como 12 

convidado, o Universitário Paulo Alves da Rocha Júnior, representando o corpo discente. 13 

Estão vagas duas representações do corpo docente da Universidade e a representação do 14 

Ministério da Educação. Havendo quorum regulamentar, o Sr. Presidente cumprimentou os 15 

Conselheiros, agradeceu a todos pela presença e declarou abertos os trabalhos. Ata - O Sr. 16 

Presidente informou que foi distribuída aos Conselheiros a ata da reunião do Colegiado 17 

realizada em 23 de março de 2017 e colocou-a em discussão. A seguir, não havendo 18 

manifestações, submeteu a votação o referido documento, que foi aprovado por 19 

unanimidade pelo Plenário. Informes - O Sr. Presidente observou que está pendente a 20 

apresentação, pelo Diretório Central dos Estudantes-DCE, da ata da posse de sua Direção 21 

eleita, com registro no cartório civil de pessoas jurídicas, condição regimental obrigatória 22 

para que a Entidade possa indicar seus representantes estudantis para atuarem no Conselho 23 

de Curadores. Em função desse impedimento legal, submeteu à apreciação dos 24 

Conselheiros o pedido do DCE para participação, na presente sessão, com direito a voz, 25 

mas não a voto, do Universitário Paulo Alves da Rocha Júnior. Não havendo objeções do 26 

Plenário, o mencionado discente passou a participar da sessão, como convidado. O Sr. 27 

Presidente informou ainda que estão previstas eleições gerais para 04 de abril de 2018, e 28 

também dia 03 apenas no Hospital das Clínicas, para recomposição do Conselho de 29 

Curadores, devendo ser preenchidas três vagas de representantes do corpo docente da 30 

Universidade e uma do corpo técnico-administrativo em educação. ORDEM DO DIA - 31 

Prestação de Contas do Reitor - Exercício 2017 - O Sr. Presidente comentou que, como 32 

de praxe, estão à disposição, para prestar os esclarecimentos que se fizerem necessários 33 

acerca da Prestação de Contas do Reitor relativa ao exercício de 2017, a equipe da 34 

Auditoria-Geral da UFMG, a Auditora-Geral, Terezinha Vitória de Freitas Silva, 35 

responsável pelo Relatório de Auditoria, o Auditor-Geral Adjunto, Alfredo de Campos 36 

Souto, e a Contadora Mariana Camilla Coelho Silva e Castro, bem como a equipe da Pró-37 

Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento, a Pró-Reitora Adjunta, Diretora do 38 

Departamento de Contabilidade e Finanças, Macilene Gonçalves de Lima, e o Vice-Diretor 39 
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do referido Departamento, Elízio Marcos dos Reis. O Sr. Presidente, após observar que o 40 

Pró-Reitor de Planejamento e Desenvolvimento, Professor Hugo Eduardo da Gama 41 

Cerqueira, encontra-se em seu gabinete, na Pró-Reitoria, disponível para quaisquer 42 

informações adicionais, pediu a autorização dos Conselheiros para convidar os membros 43 

das referidas equipes a participar da reunião com o objetivo de prestar informações de 44 

natureza técnica sobre a matéria. Não havendo objeções do Plenário, todos passaram a 45 

participar da reunião. Em seguida, o Sr. Presidente renovou agradecimentos ao Contador e 46 

Professor José Luiz Faria, por ter gentilmente aceitado ser novamente o Relator da matéria, 47 

incumbindo-se da análise e da elaboração de Parecer para subsidiar o Conselho de 48 

Curadores a pronunciar-se conclusivamente ao Conselho Universitário sobre o balanço e a 49 

prestação de contas do Reitor, conforme disposto no art. 21 do Estatuto da UFMG. Em 50 

seguida o Sr. Presidente informou que foram distribuídos aos Conselheiros o Relatório da 51 

Auditoria-Geral da UFMG referente à Prestação de Contas do Reitor relativa ao exercício 52 

de 2017 (ANEXO A) e o respectivo Parecer do Relator, passando-lhe a palavra para 53 

apresentação da matéria. O Professor José Luiz Faria inicialmente observou que, neste ano, 54 

o Relatório da Prestação de Contas, elaborado pela Auditoria-Geral, está mais extenso, 55 

contemplando mais anexos do que Relatórios de anos anteriores e, a seguir, passou a expor 56 

cada um dos itens de seu Parecer e as respectivas tabelas e quadros. Durante sua exposição, 57 

os membros da equipe técnica procederam à complementação de informações e 58 

equacionamento de dúvidas apresentadas pelos Conselheiros. Houve destaque para a 59 

Tabela 13, que apresenta dados relativos aos Bens Intangíveis (quantitativo e valores, em 60 

2016 e 2017, de softwares e patentes nacionais e internacionais), havendo ponderações de 61 

que os dados não retratam a realidade, uma vez que a Universidade está em processo de 62 

transição de tal contabilização. Em vista dos questionamentos levantados acerca do 63 

reconhecimento contábil das patentes desenvolvidas na UFMG, a equipe da Auditoria-64 

Geral se dispôs a emitir uma Nota Complementar discorrendo sobre o assunto. 65 

Posteriormente, foi emitida pela Auditoria-Geral da UFMG a Nota Complementar 66 

no 01/2018 (ANEXO B). Não havendo outras manifestações, o Sr. Presidente ressaltou a 67 

qualidade do Relatório elaborado pela Auditoria-Geral, parabenizando, pelo trabalho 68 

realizado, a equipe da Auditoria e, extensivamente, a equipe da Pró-Reitoria de 69 

Planejamento e Desenvolvimento, responsável pelo provimento dos dados. O Sr. 70 

Presidente agradeceu a colaboração dos convidados, que se retiraram do Plenário, e, em 71 

seguida, submeteu a votação o Parecer do Relator, que foi aprovado por unanimidade. O 72 

documento foi identificado como Parecer no 01/2018 do Conselho de Curadores (ANEXO 73 

C). A seguir, o Sr. Presidente, após comentar que o Professor José Luiz Faria tem atendido 74 

aos recorrentes pedidos do Conselho de Curadores para que apresente o Parecer de sua 75 

autoria ao Plenário do Conselho Universitário, reiterou tal solicitação para a reunião 76 

prevista para as 14 horas do dia 13 de março de 2018. O Professor José Luiz Faria colocou-77 

se à disposição para fazer a referida apresentação. Em seguida, o Sr. Presidente, após 78 

exaltar a gentileza do referido docente, por sua solicitude, declarou livre a palavra para 79 
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manifestações. PALAVRA LIVRE - O Professor Ricardo Toshio Fujiwara observou que 80 

o Conselho de Curadores não detectou qualquer indício de ilegalidade nas Contas do 81 

Reitorado e ressaltou a seriedade e a competência do trabalho realizado pelo pessoal da 82 

UFMG e a permanente disposição das equipes pela transparência em suas ações. Em 83 

seguida, não havendo outras manifestações, o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos 84 

e encerrou a sessão, da qual eu, Consuelo Dourado Dupin, Coordenadora da Secretaria dos 85 

Órgãos de Deliberação Superior, lavrei a presente ata, que assino. 86 


