
 

 

Nota à Comunidade da UFMG 

 

 

 

No último dia 10, a UFMG recebeu ofício da Secretaria de Ensino Superior do 

Ministério da Educação (MEC) informando os limites de contratações de servidores docentes 

e técnico-administrativos em educação para provimento em 2020. No entanto, o documento 

ressalta a necessidade de que as autoridades responsáveis pela Instituição observem a existência 

de dotação orçamentária específica e suficiente para fazer frente a essas despesas, remetendo a 

orientações contidas em ofício circular do MEC do dia 4 de fevereiro de 2020, acerca de 

despesas com pessoal ativo e inativo. Esse último ofício estipula que as instituições federais de 

ensino superior deveriam se abster de promover novos atos que aumentassem despesas cujo 

montante não pudesse ser atendido pelo orçamento aprovado na Lei Orçamentária Anual (LOA) 

de 2020. Ocorre que 32% do orçamento global da UFMG previsto na LOA 2020 foi alocado 

como recurso condicionado à aprovação do Congresso Nacional, situação que também se 

verifica no orçamento das outras IFES. 

Face ao conflito instaurado por essas orientações do MEC, a Reitoria vem atuando junto 

à Procuradoria Federal na UFMG e aos parlamentares, em conjunto com a Associação Nacional 

dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (ANDIFES), envidando os esforços 

necessários para a elucidação jurídica dessas determinações e seus impactos, de forma a garantir 

os direitos dos servidores e a responsabilidade institucional na gestão universitária e na 

preservação do interesse público, da missão da Instituição e das demandas da sociedade. 

Informamos que todas as rotinas relativas à administração de pessoal devem prosseguir 

normalmente como planejado. Todas as despesas derivadas de direitos estabelecidos em 

previsões legais, legislações e normativas vigentes – como promoções e progressões, adicionais 

ocupacionais, auxílios e demais benefícios – serão preservadas. 

Quanto às nomeações de novos servidores e às contratações de professores visitantes e 

substitutos, a Administração Central está providenciando medidas emergenciais para sua 

retomada, de forma a viabilizar o início do semestre letivo e dar prosseguimento ao 

planejamento institucional. 

Reiteramos o compromisso inarredável da UFMG com a educação pública de qualidade 

e relevância, o investimento contínuo em educação, ciência, cultura e tecnologia e a defesa dos 

direitos dos servidores da Instituição. 

 

 

Belo Horizonte, 21 de fevereiro de 2020. 
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