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Caro estudante,

O objetivo deste manual é facilitar a sua vida. 
Aqui você poderá encontrar documentos e informações 

sobre a moradia:

- Regimento
- Regulamento
- Resoluções
- Normas internas 
- Ônibus moradias/Campus Pampulha
- Telefones moradias
- Telefones úteis

Seja bem-vindo!

Fundação Universitária Mendes Pimentel
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A Fump

A Fump tem como função, desde sua criação em 1929, o 
desenvolvimento de programas, serviços e benefícios no 
âmbito da assistência estudantil para os alunos da UFMG 
de baixa condição socioeconômica. É uma Fundação de di-
reito privado sem fins lucrativos, subordinada ao Conselho 
Universitário da UFMG ao qual presta conta de suas ações 
e de seu balanço financeiro anual.

Os Programas de Assistência desenvolvidos pela Fump 
incluem a  atenção à saúde (física, odontológica e psicoló-
gica), alimentação, moradia, transporte e outras necessi-
dades pessoais e acadêmicas.

Para fazer uso dos programas, os estudantes matriculados  
na UFMG devem preencher, exclusivamente via internet, 
o formulário socioeconômico que está disponível no portal 
www.fump.ufmg.br.
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Programa Permanente
de Moradia Universitária

Programa instituído em 6 de novembro de 1997 pelo 
Conselho Universitário da Universidade Federal de Minas 
Gerais considerando: 

 
- A necessidade de oferecer ao discente da UFMG condições  

adequadas ao desenvolvimento de suas atividades acadê-
micas, incentivando sua integração na vida universitária.

- A necessidade de facilitar o intercâmbio de professores, 
estudantes e funcionários da universidade com outras insti-
tuições e outros povos contribuindo para o cumprimento dos 
objetivos institucionais do ensino, da pesquisa e da extensão. 
 
Por moradia universitária entende-se espaços destinados 

para residência temporária de professores, funcionários e 
estudantes da própria universidade e visitantes, devendo 
sua utilização estar associada às políticas acadêmicas de 
ensino, pesquisa e extensão. 
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Administração do Programa

Conselho Diretor

O Programa é administrado por um Conselho Diretor ao 
qual compete tomar as medidas necessárias ao seu bom 
funcionamento. O Conselho é composto pelos seguintes 
membros:

- o Vice-Reitor, na qualidade de Presidente; 
- o Presidente da Fundação Universitária Mendes Pimentel;    
- um representante da Coordenadoria de Assuntos Comu-

nitários da UFMG;  
- um representante da Fundação Universitária Mendes 

Pimentel; 
- um representante dos estudantes, indicado pelo Diretó-

rio Central dos Estudantes; 
- um representante dos estudantes moradores; 
- um representante dos Servidores Técnicos e Administra-

tivos da UFMG. 





Resoluções e regulamentos
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Resolução Nº 11/97

Universidade Federal de Minas Gerais

Resolução Nº. 11/97, de 06 de novembro de 1997.

Institui o Programa Permanente de Moradia Universitária na UFMG.

O Conselho Universitário da Universidade Federal de Minas 
Gerais, no uso de suas atribuições estatutárias, considerando,

- a necessidade de oferecer ao aluno da UFMG condições 
adequadas ao desenvolvimento de suas atividades acadê-
micas, incentivando sua integração na vida universitária;

- a necessidade de facilitar o intercâmbio de professores, es-
tudantes e funcionários da Universidade com outras institui-
ções e outros povos, contribuindo para o cumprimento dos 
objetivos institucionais do ensino, da pesquisa e da extensão,

RESOLVE:

Art. 1º - Instituir o Programa Permanente de Moradia 
Universitária na UFMG.

Parágrafo único: Por Moradia Universitária entendem-se 
os espaços destinados para residência temporária de pro-
fessores, funcionários e estudantes da própria Universida-
de e visitantes, devendo sua utilização estar associada às 
políticas acadêmicas de ensino, pesquisa e extensão.
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Art. 2º - A Moradia Universitária será administrada por um 
Conselho Diretor ao qual compete tomar todas as medidas 
necessárias ao bom funcionamento da mesma, composto 
pelos seguintes membros:

a) o Vice-Reitor, na qualidade de Presidente;
b) o Presidente da Fundação Universitária Mendes Pimentel;
c) um representante da Coordenadoria de Assuntos Comu-

nitários;
d) um representante da Fundação Universitária Mendes 

Pimentel;
e) um representante dos estudantes, indicado pelo Diretó-

rio Central dos Estudantes;
f) um representante dos estudantes moradores;
g) um representante dos Servidores Técnicos e Administra-

tivos da UFMG.

Parágrafo único: Excetuando-se os membros referidos nas 
alíneas “a” e “b”, os demais componentes do Conselho 
Diretor terão mandato de 1 (um) ano, permitida uma 
recondução.

Art. 3º - O Programa de Moradia Universitária na UFMG 
será mantido pela Fundação Universitária Mendes Pimentel.

§ 1º : Os recursos de inscrição no Concurso Vestibular da 
UFMG, descontados os custos com sua realização, bem 
como com estudos visando a seu aperfeiçoamento, serão 
destinados às necessidades do Programa Permanente de 
Moradia Universitária na UFMG.
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§ 2º : Os usuários pagarão taxa de utilização da Moradia 
Universitária, proposta pelo Conselho Diretor da mesma e 
aprovada pelo Conselho Universitário.

§ 3º : Os estudantes carentes, regularmente matriculados 
em cursos de graduação e de pós-graduação da UFMG, 
terão a taxa de utilização coberta por programa de bolsas.

§ 4º : O Conselho Diretor da Moradia Universitária proporá 
ao Conselho Universitário os critérios de ocupação da mes-
ma, considerando as diferentes categorias de usuários.

Art. 4º - O Conselho Diretor da Moradia Universitária 
submeterá proposta de Regimento Geral da mesma ao 
Conselho Universitário, no prazo máximo de 90 (noventa) 
dias, contados a partir da instalação do referido Conselho 
Diretor.

Art. 5º - Fica revogada a Resolução nº. 12/85, de 4 de 
outubro de 1985.

Parágrafo único: Os atuais estudantes moradores da Mo-
radia Provisória em funcionamento no prédio do Hospital 
Borges da Costa desocuparão o local no prazo máximo de 
30 (trinta) dias, após a disponibilização de vagas suficien-
tes para os mesmos na moradia definitiva.

Art. 6º - Para dar cumprimento ao disposto no artigo 4º 
desta Resolução, a representação referida nas alíneas “e” 
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e “f” do artigo 2º será escolhida, provisoriamente, pelos 
representantes dos estudantes junto ao Conselho Universi-
tário, e a representação referida na alínea “g” do mesmo 
artigo será escolhida pelos representantes dos servidores 
técnicos e administrativos junto ao Conselho Universitário, 
sem prejuízo da escolha definitiva, tão logo a mesma se 
faça, na forma estatutária e regimental.

Art. 7º - Revogadas as disposições em contrário, a presen-
te Resolução entra em vigor nesta data.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Sala das Sessões, 6 de novembro de 1997.

Prof. Tomaz Aroldo da Mota Santos
Presidente do Conselho Universitário
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Anexo à Resolução Nº 02/98

Universidade Federal de Minas Gerais

Anexo à Resolução Nº. 02/98, de 05 de março de 1998.

Moradia Universitária - Regimento Interno

Título I - Da Instituição e de seus fins

Art. 1º - A Moradia Universitária na Universidade Federal 
de Minas Gerais, instituída pela Resolução nº. 11/97, de 
6/11/97, do Conselho Universitário, compreende os espa-
ços destinados para residência temporária de professores, 
funcionários e estudantes da própria Universidade e visi-
tantes, devendo sua utilização estar associada às políticas 
acadêmicas de ensino, pesquisa e extensão.

Título II - Dos Usuários

Art. 2º - Pelo menos 50% (cinqüenta por cento) das vagas 
oferecidas serão ocupadas por estudantes de graduação e 
de pós-graduação da UFMG, credenciados pela Fundação 
Universitária Mendes Pimentel (Fump) como carentes, 
mediante estudo de sua situação socioeconômica.

Art. 3º - As demais vagas serão distribuídas de acordo 
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com critérios a serem propostos pelo Conselho Diretor da 
Moradia Universitária ao Conselho Universitário da UFMG, 
compreendendo estudantes de graduação, estudantes de  
pós-graduação, professores e funcionários da UFMG e visitantes.

Art. 4º - Observados os critérios de ocupação referidos nos 
artigos 2º e 3º, terão prioridade para obtenção de vagas 
na Moradia Universitária:

I – dentre os professores e funcionários, pela ordem:

a) professores e funcionários recém-admitidos na UFMG, 
procedentes de outras localidades;

b) professores e funcionários visitantes, convidados a de-
senvolver atividades acadêmicas na UFMG;

II – dentre os estudantes de graduação e de pós-gradua-
ção da UFMG, pela ordem:

a) alunos matriculados no seu primeiro curso de gradua-
ção ou de pós-graduação;

b) alunos procedentes de outras localidades;
c) alunos matriculados no primeiro ou no segundo período 

dos respectivos cursos.

Título III - Do Ingresso, da Permanência e da Exclusão

Art. 5º - Ao ingressar na Moradia Universitária, o mora-
dor assinará um termo de ocupação e receberá cópia das 
normas que regulam seu funcionamento.
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Art. 6º - O período de permanência na Moradia Universi-
tária será definido no termo de ocupação, observados os 
seguintes critérios:

a) o tempo máximo de permanência de professores e funcio-
nários recém-contratados pela UFMG será de seis meses;

b) o tempo máximo de permanência de professores, fun-
cionários e estudantes visitantes será igual ao da duração 
dos projetos de ensino, pesquisa e extensão a que este-
jam vinculados;

c) o tempo máximo de permanência do estudante de 
graduação será igual ao da duração do currículo padrão 
do curso em que se encontre matriculado, observada a 
versão curricular a que está vinculado;

d) o tempo máximo de permanência do estudante de pós-
graduação será igual ao da duração do curso em que se 
encontre matriculado.

§ 1º : Respeitados os limites especificados neste artigo, a auto- 
rização de permanência na Moradia Universitária deverá ser  
renovada semestralmente, através de solicitação feita pelo 
usuário à administração da mesma, procedendo-se, após o de- 
ferimento do pedido, à assinatura de novo termo de ocupação.

§ 2º : O Conselho Diretor poderá autorizar a renovação do 
termo de ocupação além dos prazos acima referidos, em 
caráter excepcional, desde que haja vagas na Moradia 
Universitária, para as quais não exista demanda.

Art. 7º - O morador perderá o direito à vaga quando:
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a) deixar de solicitar a renovação do termo de ocupação;
b) obtiver indeferimento do seu pedido de renovação do 

termo de ocupação;
c) ultrapassar o prazo máximo de permanência estabele-

cido no artigo 6º;
d) for constatada falsidade nas informações prestadas 

para ingresso na Moradia Universitária;
e) abandonar a vaga;
f) transgredir as normas gerais da Moradia Universitária 

ou da UFMG;
g) admitir como moradora, na unidade em que reside, 

pessoa não autorizada pela Administração da Moradia;
h) causar perdas ou danos aos bens móveis e imóveis coloca- 

dos sob sua guarda, relacionados no termo de ocupação.

§ 1º : Os professores e funcionários da UFMG, residentes na  
Moradia Universitária, perderão o direito à vaga caso haja 
suspensão temporária ou rescisão definitiva de seu contrato.

§ 2º : Os estudantes de graduação e de pós-graduação da  
UFMG, residentes na Moradia Universitária perderão direito  
à vaga nos casos de trancamento de matrícula sem justifica- 
tiva, conclusão do curso ou desligamento da Universidade.

§ 3º : Os professores, funcionários e estudantes visitantes 
perderão direito à vaga caso se desliguem dos projetos de 
ensino, pesquisa ou extensão a que se encontrem vinculados.

Título IV - Da Manutenção

Art. 8º - O Programa de Moradia Universitária na UFMG será 
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mantido pela Fundação Universitária Mendes Pimentel.

§ 1º : Os recursos de inscrição no Concurso Vestibular da 
UFMG, descontados os custos com sua realização, bem 
como com estudos visando a seu aperfeiçoamento, serão 
destinados às necessidades do Programa Permanente de 
Moradia Universitária na UFMG.

§ 2º : Os usuários pagarão taxa de utilização da Moradia 
Universitária, proposta por seu Conselho Diretor e aprova-
da pelo Conselho Universitário.

§ 3º : Os estudantes carentes, regularmente matriculados 
em cursos de graduação ou de pós-graduação da UFMG, 
terão a taxa de utilização coberta por programa de bolsas.

Título V - Da Administração

Art. 9º - A Moradia Universitária será administrada por 
um Conselho Diretor, ao qual compete tomar todas as 
medidas necessárias ao bom funcionamento da mesma, 
composto pelos seguintes membros:

a) o Vice-Reitor, na qualidade de Presidente;
b) o Presidente da Fundação Universitária Mendes Pimentel;
c) um representante da Coordenadoria de Assuntos Comu-

nitários;
d) um representante da Fundação Universitária Mendes 

Pimentel;
e) um representante dos estudantes, indicado pelo Diretó-

rio Central dos Estudantes;
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f) um representante dos Servidores Técnicos e Administra-
tivos da UFMG, eleito na forma regimental;

g) um representante dos estudantes moradores, eleito 
pelos mesmos.

§ 1º : Excetuando-se os membros referidos nas alíneas “a” 
e “b”, os demais componentes do Conselho Diretor terão 
mandato de 1 (um) ano, permitida uma recondução.

§ 2º : Excetuando-se os membros referidos nas alíneas “a” 
e “b”, os demais membros do Conselho Diretor contarão 
com suplentes, com mandatos vinculados, escolhidos, na 
forma prevista para os titulares.

Art. 10 - O Conselho Diretor da Moradia Universitária esta-
belecerá as normas de funcionamento da mesma. 

Art. 11 - O gerenciamento da Moradia Universitária caberá 
à Fundação Universitária Mendes Pimentel, competindo à 
mesma:

a) cumprir e fazer cumprir este Regimento e as normas de 
funcionamento estabelecidas pelo Conselho Diretor da 
Moradia Universitária;

b) divulgar semestralmente o número de vagas ofereci-
das, a data e o local de inscrição dos candidatos;

c) efetuar a seleção dos candidatos, de acordo com o pre-
visto nos artigos 2º, 3º e 4º deste Regimento;

d) expedir o Termo de Ocupação, acompanhar seu cum-
primento, renová-lo e/ou cancelá-lo, de acordo com o 
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previsto nos artigos 5º e 6º deste Regimento;
e) receber e dar quitação das taxas devidas pelos estudantes 

moradores;
f) tomar todas as providências necessárias à manutenção 

e ao funcionamento das diversas unidades da Moradia 
Universitária;

g) encaminhar ao Conselho Diretor da Moradia os recursos 
impetrados.

Título VI - Das Disposições Finais

Art. 12 - Revogadas as disposições em contrário, a presen-
te Resolução entra em vigor nesta data.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Sala das Sessões, 5 de março de 1998.

Prof. Tomaz Aroldo da Mota Santos
Presidente do Conselho Universitário
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Regulamento da Moradia Universitária

O Conselho Diretor da Moradia Universitária, no uso de 
suas atribuições, em reunião realizada no dia 10 de outu-
bro de 2000, resolve aprovar o presente regulamento da 
moradia universitária.

Regulamento da Moradia Universitária

Título I - Caracterização

Art. 1º - A Moradia Universitária compreende os espaços 
destinados para residência temporária de professores, 
funcionários e alunos da própria Universidade e estudan-
tes, conforme Regimento Interno aprovado por decisão de 
Conselho Universitário em 05/03/98.

Título II - Da organização administrativa

Art. 2º - O gerenciamento da Moradia Universitária  
será feito pela Fundação Universitária Mendes Pimentel 
(Fump), através de convênio firmado com a UFMG.

Título III - Da admissão, permanência e  
desligamento da Moradia Universitária

Art. 3º - A admissão na Moradia Universitária, para pre-
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enchimento das vagas, far-se-á mediante estudo socio-
econômico e critérios e prioridades estabelecidos no seu 
Regimento (Resolução 02/98 do Conselho Universitário).

§ 1º : O candidato selecionado assinará o “Termo de 
Ocupação de Vagas” e o “Termo de Ciência de Material” 
e declarará por escrito ter recebido cópias do Regimento 
Interno das Moradias Universitárias (Resolução 02/98 do 
Conselho Universitário) e deste Regulamento.

§ 2º : A permanência do morador na Moradia Universitária 
obedecerá ao previsto no Art. 6º, incisos “a”, “b”, “c” e 
“d” do Regimento Interno (Resolução 02/98 do Conselho 
Universitário).

Título IV - Da manutenção e conservação da  
Moradia Universitária

Art. 4º - A manutenção e a conservação da Moradia Uni-
versitária são de responsabilidade da Fump, com recursos 
definidos pelo Conselho Universitário.

Parágrafo único – Aos usuários da Moradia Universitá-
ria compete zelar pela manutenção e conservação das 
unidades habitacionais, bem como pela conservação das 
instalações e equipamentos constantes no “Termo de 
Ciência de Material”.
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Título V – Dos direitos e deveres dos usuários da  
Moradia Universitária

Art. 5º - São direitos dos usuários:

a) usufruir da unidade habitacional em que residem;
b) utilizar as dependências de uso comum da Moradia  

Universitária;
c) participar das reuniões convocadas pela Coordenadoria  

de Moradia Universitária, assim como de reuniões inter- 
nas sobre assuntos de interesse da Moradia Universitária;

d) participar do processo de escolha do representante dos 
usuários no Conselho Diretor da Moradia Universitária.

Art. 6º - São deveres dos usuários:

a) respeitar a integridade física de outrem, nas dependên-
cias da Moradia Universitária;

b) zelar pela conservação do patrimônio material e pela 
manutenção da ordem, limpeza e segurança da Mora-
dia Universitária;

c) identificar-se quando solicitados na portaria da Moradia 
Universitária;

d) garantir a tranqüilidade dos usuários, respeitando as 
normas de silêncio após as 22 horas e até às 6 horas do 
dia subseqüente;

e) participar das reuniões convocadas pela Coordenadoria 
da Moradia Universitária;

f) cumprir este Regulamento e o Regimento Interno da 
Moradia Universitária (Resolução 02/98 do Conselho 
Universitário).
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Art. 7º - É expressamente proibido aos usuários:

a) utilizar as dependências da Moradia Universitária para 
finalidade não prevista neste regulamento e praticar 
atos que firam a moral pública e os bons costumes;

b) utilizar as dependências da Moradia Universitária para 
atividades ilícitas;

c) guardar ou estocar materiais tóxicos, explosivos, infla-
máveis ou outro material que coloque em risco a segu-
rança dos usuários e funcionários e da própria Moradia 
Universitária;

d) manter, na unidade habitacional ou demais dependên-
cias da Moradia Universitária, qualquer espécie de ani-
mal, em cativeiro ou liberdade, sob qualquer pretexto;

e) executar por conta própria, ou por contrato e/ou soli-
citação a terceiros, reformas ou reparos nas unidades 
habitacionais;

f) portar ou manter armas na Moradia Universitária, exceto  
por exigência profissional prevista em legislação específica;

g) fazer uso de qualquer substância tóxica, levá-la ou 
mantê-la na Moradia Universitária;

h) hospedar, sob qualquer pretexto, pessoas não autoriza-
das na Moradia Universitária;

i)  aceitar a permanência de parentes, companheiros, 
filhos e outros dependentes na Moradia Universitária;

j)  organizar comemorações sem a prévia autorização da 
Coordenadoria de Moradia Universitária;

k) descaracterizar externamente os prédios;
l)  estender roupas, tapetes, etc., em locais visíveis do 

exterior, bem como colocar objetos nas janelas que 
possam por em risco a integridade física de terceiros;

m) utilizar, sob qualquer pretexto, os funcionários da Mora-
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dia Universitária para serviços particulares;
n) deixar de pagar em dia as taxas de ocupação da Mora-

dia Universitária, salvo em caso de justificativa aceita 
pela Coordenadoria da Moradia Universitária;

o) facilitar a entrada na Moradia Universitária de pessoas 
caracterizadas no art. 8º.

§ 1º : Os Moradores estarão sujeitos às seguintes penalidades:

I – de advertência:

a) por descumprimentos dos deveres inscritos nas alíneas 
“b”, “c” e “d” do art. 6º;

b) por descumprimento do dever inscrito na alínea “e” do 
art. 6º, salvo quando houver justificativa acolhida pela 
Coordenação da Moradia Universitária;

c) por transgressão às normas constantes das alíneas “a”, 
“d”, “h”, “i”, “j”, “k”, “l”, “m”, “n” e “o” do art. 7º;

II – da repreensão e multa de até 20% (vinte por cento) 
sobre o valor da taxa de condomínio:

a) por descumprimento dos deveres inscritos na alínea “b” 
do art. 6º;

b) por transgressão às normas constantes das alíneas “c”, 
“e”, “f” e “g” do art. 7º;

III – de perda do direito à vaga:

a) por descumprimento do dever inscrito na alínea “a” do 
art. 6º e no art. 10 e seu Parágrafo Único;

b) por incorrer nas transgressões previstas nas alíneas “b” 
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e “f” do art. 7º;
c) por incorrer nas transgressões constantes das alíneas 

“a”, “b”, “c”, “d”, “e”, “g” e “h” do art. 7º do Regi-
mento da Moradia Universitária (Resolução 02/98 do 
Conselho Universitário).

§2º : A reincidência na penalidade de advertência implica 
na aplicação de repreensão e multa.

§3º : A reincidência na penalidade de repreensão e multa 
implica na aplicação de perda de direito de vaga.

§4º : As penalidades serão aplicadas sem prejuízo da obri-
gação de indenizar ou de restabelecer o status quo ante do  
patrimônio da Moradia Universitária, ou de morador lesado.

Art. 8º - É vedada a entrada na Moradia Universitária de pes-
soas com a finalidade de praticar corretagem, agenciamento, 
oferta de coisas e serviços, venda e solicitação, captação de 
donativos, compra de objetos usados e assemelhados.

Art. 9º - Os usuários submetem-se às normas disciplina-
res previstas no Estatuto e no Regimento Geral da UFMG, 
no Regimento Interno da Moradia Universitária e neste 
Regulamento.

Art. 10º - Os usuários farão os devidos ressarcimentos à 
Fump se, através de apuração feita pela Coordenadoria 
de Moradia Universitária, for comprovada sua responsabi-



34 Fundação Universitária Mendes Pimentel

lidade por eventuais danos causados aos bens móveis e 
imóveis da Moradia Universitária.

Parágrafo único - O não cumprimento deste dispositivo 
será enquadrado na alínea “h” do art. 7º da Resolução 
02/98 do Conselho Universitário e levará à perda de vaga.

Título VII - Das disposições gerais e transitórias

Art. 11 - A ocupação de cada conjunto de quartos indivi-
duais será definida por gênero dos usuários.

Art. 12 -  As regras de convivência na Moradia  Universitá-
ria serão estabelecidas, em conjunto, pelos seus usuários, 
respeitados os ditames contidos no Regimento Interno e 
neste Regulamento e as orientações da Coordenadoria da 
Moradia Universitária.

Art. 13 - Toda e qualquer reclamação ou sugestão dos 
usuários deverá ser formulada por escrito à Coordenado-
ria da Moradia Universitária e/ou ao Conselho Diretor da 
Moradia Universitária.

Art. 14 - As penalidades disciplinares serão aplicadas pela 
autoridade  universitária competente, mediante proposta 
do Conselho Diretor da Moradia Universitária.
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Art. 15 - Todos os usuários da Moradia Universitária se res- 
ponsabilizam pelo cumprimento do Regimento e deste Re- 
gulamento e deles não poderão alegar desconhecimento.

Art. 16 - Para a perda de vaga prevista no Art. 7º, alí-
nea “e”, da Resolução 02/98 do Conselho Universitário, 
considera-se abandono de vaga a ausência da Moradia 
Universitária, sem justificativa aceita pela Coordenado-
ria da Moradia Universitária, por período superior a 30 
(trinta) dias consecutivos, e, para a alínea “d”, falsidade 
dolosa de informações.

Art. 17 - Os casos omissos serão dirimidos pela Coordena-
doria da Moradia Universitária e pelo Conselho Diretor da 
Moradia Universitária.

Art. 18 - Este Regulamento entra em vigor na data de sua 
aprovação pelo Conselho Diretor da Moradia Universitária, 
revogadas as disposições em contrário.

Reitoria da Universidade Federal de Minas Gerais.
10 de outubro de 2000.

Profª. Ana Lúcia Almeida Gazzola
Presidente do Conselho Diretor da Moradia Universitária
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Resolução Nº 001

Conselho Diretor da Moradia Universitária

Resolução Nº. 001, de 21 de maio de 2003.

O Presidente do Conselho Diretor do Programa Perma-
nente de Moradia Universitária da Universidade Federal 
de Minas Gerais, no uso de suas atribuições estatutárias, 
considerando que o Regimento Interno desse Programa,  
no seu Título III, art. 6º, alíneas “c” e “d”, vincula a perma-
nência do estudante de Graduação, à duração do currículo 
padrão do curso em que se encontre matriculado, observa-
da a versão curricular a que está vinculado, e a permanên-
cia do estudante de Pós-Graduação ao tempo da duração 
do curso em que se encontre matriculado; e considerando 
que a não-explicitação dos casos de continuidade de es-
tudo, no mesmo nível de ensino ou em níveis diferentes, 
tem gerado prolongamento da permanência de alunos, em 
detrimento do atendimento de crescente demanda,

RESOLVE:

Art. 1º - O tempo máximo para desocupação da vaga pelo 
estudante de Graduação e de Pós-Graduação, após a pri-
meira colação de grau e a primeira defesa de dissertação, 
tese ou similar, respectivamente, será de 30 (trinta) dias.
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Art. 2º - O aluno que desejar dar continuidade aos seus 
estudos na UFMG, em qualquer modalidade, na Gradua-
ção ou na Pós-Graduação, deverá fazer nova inscrição no 
Programa, submetendo-se a novo processo de seleção.

§ 1º : Na hipótese de não ser contemplado nesse novo 
processo de seleção, o aluno terá o prazo de 30 (trinta) 
dias para desocupação da vaga.

§ 2º : No momento da renovação da inscrição, o aluno 
que pleiteie vaga de carente deverá protocolar pedido 
de reanálise de sua situação socioeconômica no Setor de 
Qualificação da Fundação Universitária Mendes Pimentel – 
Fump, que dará prioridade ao estudo desse pedido.

Art. 3º - Fica assegurada a permanência no Programa Perma-
nente de Moradia Universitária àqueles alunos que, na data 
da publicação desta Resolução, se encontrem enquadrados 
nas situações de continuidade de estudo referidas no Art. 2º.

Parágrafo único: nos casos mencionados no caput deste 
artigo, o tempo de permanência será igual ao do prazo 
máximo para integralização dos créditos da modalidade, 
habilitação ou ênfase em que se encontra matriculado 
o aluno, no caso da Graduação, e para defesa de disser-
tação, tese ou similar, no caso da Pós-Graduação, sem 
possibilidade de prorrogação.

Prof. Marcos Borato Viana
Presidente do Conselho Diretor do Programa Permanente de Moradia Universitária
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Resolução Nº 05

Conselho Diretor da Moradia Universitária

Resolução nº 05, de 9 de junho de 2004.

O Conselho Diretor do Programa Permanente de Moradia 
Universitária da Universidade Federal de Minas Gerais, no 
uso de suas atribuições regimentais e considerando:

1) os critérios para definição dos valores das taxas mensais pa-
ra utilização do sistema de Moradia Universitária, conforme 
estabelecidos pelo Conselho Universitário e expressos na  
Resolução nº 06, de 22 de abril de 1999, desse Conselho; e

2) a média dos custos operacionais dos itens expressos na referi- 
da Resolução, por vaga, nos meses de janeiro a abril de 2004,

RESOLVE:

Art. 1º - Estabelecer os seguintes índices para atualização  
trimestral das taxas condominiais mensais, por vaga discente:

I - índice de cálculo da taxa mensal a ser paga pelos 
discentes classificados pela Fump, com base em estudo 
socioeconômico, como carente nível I – 40% (quarenta por 
cento) da média dos custos operacionais por vaga;

II - índice de cálculo da taxa mensal a ser paga pelos 
discentes classificados pela Fump, com base em estudo 
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socioeconômico, como carente nível II – 50% (cinqüenta 
por cento) da média dos custos operacionais por vaga;

III - índice de cálculo da taxa mensal a ser paga pelos 
discentes classificados pela Fump, com base em estudo 
socioeconômico, como carente nível III – 60% (sessenta 
por cento) da média dos custos operacionais por vaga; e

IV - índice de cálculo da taxa mensal a ser paga pelos 
discentes sem classificação socioeconômica, considerados 
não-carentes – 100% (cem por cento) da média dos cus-
tos operacionais por vaga.

Art. 2º - Aplicar os índices acima estabelecidos a partir 
do mês de julho de 2004, inclusive, o que implicará os 
seguintes valores monetários, por categoria:

 I - carente I: R$ 41,30 (quarenta e um reais e trinta centavos);
 II - carente II: R$ 51,64 (cinqüenta e um reais e sessenta  

e quatro centavos);
 III - carente III: R$ 62,00 (sessenta e dois  reais); e
 IV - não-carente: R$ 103,30 (cento e três reais e trinta centavos).

Art. 3º - A presente Resolução entrará em vigor nesta data.

Belo Horizonte, 9 de junho de 2004.

Prof. Marcos Borato Viana
Presidente do Conselho Diretor do Programa Permanente de Moradia Universitária
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Resolução Nº 006

Conselho Diretor da Moradia Universitária.

Resolução Nº. 006, de 10 de março de 2006.

O Presidente do Conselho Diretor do Programa Permanente da 
Moradia Universitária da Universidade Federal de Minas Gerais, 
no uso de suas atribuições estatutárias, e considerando:

1) que o Regulamento Interno desse Programa, no seu ar-
tigo 6º, alínea “d”, estabelece como dever dos usuários: 
“garantir a tranqüilidade dos usuários, respeitando as 
normas de silêncio após às 22 horas e até às 6 horas do 
dia subseqüente”;

2) a ocorrência freqüente de eventos que têm gerado 
perturbação do silêncio a moradores e à comunidade 
do entorno dos módulos da moradia,

RESOLVE:

Art. 1º - A realização de festas e de qualquer outra atividade 
que gere barulho após as vinte e duas horas, em qualquer 
dos módulos do Programa Permanente de Moradia Universi-
tária, serão consideradas falta grave, ensejando abertura de 
processo disciplinar para apuração dos fatos, resultando em 
desligamento do Programa de todos os envolvidos, tendo 
como base o Regimento Interno do Programa.
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Art. 2º - Substituir o texto do artigo 7º do Regulamento In-
terno do Programa de Moradia Universitária, pelo seguinte 
texto, em conformidade com o Art. 1º desta Resolução:

Art. 7º - É expressamente proibido aos usuários:

a) utilizar as dependências da Moradia Universitária para 
finalidade não prevista neste regulamento e praticar 
atos que firam a moral pública e os bons costumes;

b) utilizar as dependências da Moradia Universitária para 
atividades ilícitas;

c) guardar ou estocar materiais  tóxicos, explosivos, 
inflamáveis ou outro material que coloque em risco a 
segurança dos usuários, dos funcionários e da própria 
Moradia Universitária;

d) manter, na unidade habitacional ou demais dependên-
cias da Moradia Universitária, qualquer espécie de ani-
mal, em cativeiro ou liberdade, sob qualquer pretexto;

e) executar, por conta própria, ou por contrato e/ou solicitação 
a terceiros, reformas ou reparos nas unidades habitacionais;

f) portar ou manter armas na Moradia Universitária, exceto  
por exigência profissional prevista em legislação específica;

g) fazer uso de qualquer substância tóxica, levá-la ou 
mantê-la na Moradia Universitária;

h) hospedar, sob qualquer pretexto, pessoas não autoriza-
das na Moradia Universitária;

i)  aceitar a permanência de parentes, companheiros, 
filhos e outros dependentes na Moradia Universitária;

j)  realizar festas ou qualquer outra atividade que gere 
perturbação do silêncio após as vinte e duas horas, em 
qualquer dos módulos do Programa Permanente de 
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Moradia Universitária;
k) descaracterizar externamente os prédios;
l)  estender roupas, tapetes, etc., em locais visíveis do 

exterior, bem como colocar objetos nas janelas que 
possam por em risco a integridade física de terceiros;

m) utilizar, sob qualquer pretexto, os funcionários da Mora-
dia Universitária para serviços particulares;

n) deixar de pagar em dia as taxas de ocupação da Mora-
dia Universitária, salvo em caso de justificativa aceita 
pela Coordenadoria da Moradia Universitária;

o) facilitar a entrada na Moradia Universitária de pessoas 
caracterizadas no art. 8º.

§ 1º - Os moradores estarão sujeitos às seguintes penalidades:

I - de advertência:

a) por descumprimento dos deveres inscritos nas alíneas 
“b” e “c” do art. 6º;

b) por descumprimento do dever inscrito na alínea “e” do 
art. 6º, salvo quando houver justificativa acolhida pela 
coordenação da Moradia Universitária;

c) por transgressão às normas constantes das alíneas “a”, 
“d”, “h”, “i”, “k”, “l”, ”m”,”n” e ”o” do art.7º.

II - de repreensão e multa de até 20% (vinte por cento) 
sobre o valor da taxa de condomínio:

a) por descumprimento dos deveres inscritos na alínea “b” 
do art. 6º;

b) por transgressão às normas constantes das alíneas “c”, 
“e”, “f” e “g” do art.7º.
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III – de perda do direito à vaga:

a) por descumprimento do dever inscrito nas alíneas “a” e 
“d” do art. 6º e no Art. 10 e seu Parágrafo Único;

b) por incorrer nas transgressões previstas nas alíneas “b”, 
“f” e “j” do art. 7º;

c) por incorrer nas transgressões constantes das alíneas 
“a”, “b”, “c”, “d”, “e”, “g” e “h” do  art. 7º do Regi-
mento da Moradia Universitária (Resolução 02/98 do 
Conselho Universitário).

§ 2º - A reincidência na penalidade de repreensão e mul-
ta, implica na aplicação de repreensão e multa.

§ 3º - A reincidência na penalidade de repreensão e mul-
ta, implica na aplicação de perda de direito à vaga.

§ 4º - As penalidades serão aplicadas sem prejuízo da 
obrigação de indenizar ou de restabelecer o status quo 
ante do patrimônio da Moradia Universitária, ou do estu-
dante morador lesado.

§ 5º - A penalidade de perda de direito à vaga em de-
corrência do descumprimento do art. 1º desta Resolução 
deverá ser aplicada a todos os envolvidos, conforme apu-
ração em processo disciplinar.

§ 6º - A penalidade de perda do direito à vaga deverá 
ser aplicada após parecer final do processo disciplinar de 
apuração no prazo máximo de 15 dias a contar da data de 
entrega protocolada da notificação de desligamento.
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Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário, a presen-
te Resolução entra em vigor nesta data.
Belo Horizonte, 10 de março de 2006.

Prof. Marcos Borato Viana
Presidente do Conselho Diretor do Programa Permanente da Moradia Universitária
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Telefones moradias

Ouro Preto I
Av Fleming 394, Ouro Preto
Tel: (31) 3498-2573
 (31) 3498-7462
 (31) 3492-8153 - portaria

Ouro Preto II
Av Fleming 1000, Ouro Preto
Tel: (31) 3427-9530
E-mail: moradia@fump.ufmg.br 

Telefones úteis

Corpo de Bombeiros
Tel: 193

Polícia Militar
Tel: 190

SAMU
Tel: 192
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Como proceder em caso de 
urgência/emergência

Urgências e emergências devem ser encaminhadas às 
unidades do SUS:

SAMU
Tel: 192

Hospital das Clínicas UFMG
Avenida Alfredo Balena 110, Santa Efigênia
Tel: (31) 3409-9327 · (31) 3409-9326 · (31) 3409-9334

Hospital de Pronto-Socorro João XXIII
Avenida Alfredo Balena 400, Santa Efigênia
Tel: (31) 3239-9302 · (31) 3239-9327

Hospital Municipal Odilon Behrens
Rua Formiga 50, São Cristóvão
Tel: (31) 3277-6175 · (31) 3277-6185 · (31) 3277-6206  
      (31) 3277-6111

Hospital Risoleta Tolentino Neves
Rua das Gabirobas 1, Bairro Laranjeiras
Tel: (31) 3459-3200 

Unidade de Pronto Atendimento Pampulha
Avenida Santa Terezinha 515, Santa Terezinha
Tel: (31) 3277-8435 · (31) 3277-8441
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Ônibus moradias/Campus Pampulha

A moradia oferece transporte exclusivo para os estudantes 
moradores. É necessária sua identificação para a utilização do 
transporte.

Para que o estudante tenha essa identificação, é necessário 
que compareça à Administração da Moradia, fornecendo um 
retrato 3x4 recente.

QUADRO DE HORÁRIO

SEGUNDA A SEXTA-FEIRA
SAÍDA DA ESCOLA DE MÚSICA

06 07 11 13 17 19 20 21 22

20 20 20 00 30 30 50 35 15

50

SAÍDA DAS MORADIAS

06 07 12 13 18 20 21 22

45 40 00 20 00 10 15 35

  SÁBADO
SAÍDA DA ESCOLA DE MÚSICA

07 11 13

10 40 00

 
SAÍDA DAS MORADIAS

07 12 13

40 00 20
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Termo de Ocupação

O Termo de Ocupação da Moradia Universitária deve ser 
renovado semestralmente através de solicitação feita pelo 
usuário à Administração da Moradia, procedendo-se, após 
o deferimento do pedido, à assinatura de novo termo de 
ocupação.

A Coordenadoria divulga periodicamente na moradia e 
no site da Fump as datas para renovação dos respectivos 
Termos de Ocupação.
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