
ATA Nº 003/2011 DA SESSÃO PLENÁRIA 1 

ORDINÁRIA DO CONSELHO SUPERIOR DO CENTRO 2 

UNIVERSITÁRIO UNIRG, REALIZADA EM 12 DE 3 

ABRIL DE 2011. 4 

Assuntos da Pauta: 5 

Expediente: 6 

�- Esclarecimentos do Senhor Presidente da Fundação 7 
UNIRG, nos termos do ofício nº 8 
001/2011/SOC/Consup/Fundação UNIRG, a ele enviado 9 
conforme deliberação do Conselho; 10 

Ordem do Dia: 11 
�- Edital do Vestibular; 12 
�- Edital Matrícula. 13 

APROVADA EM 01 DE JUNHO DE 2011 14 

Às 14h e 39min. (quatorze horas e trinta e nove minutos) do dia 12 (doze) de Abril de 2011 15 

(dois mil e onze), na sala de reuniões do Centro Administrativo da Fundação Unirg reuniu-se o 16 

Conselho Acadêmico Superior - CONSUP mediante convocação Ordinária expedida pela 17 

secretaria de colegiados superiores da Fundação Unirg. Eu, Christina Machado Fróes Silva, 18 

Secretária de apoio aos colegiados superiores, auxiliada pelo assistente administrativo, Ronaldo 19 

Soares Victor. Assevero que se encontrava presente o Senhor Reitor1- Alexandre Ribeiro 20 

Dias, que atuou como Presidente, também observou a presença de 16 (dezesseis) conselheiros, 21 

quais sejam: 2- Karin Ferretto Santos Collier; 3- Célia Maria Agustini da Silveira; 4- 22 

Adolpho dias Chiacchio; 5- Antônio José Roveroni; 6- Jean Carlo Ribeiro; 7- Joaquim dos 23 

Santos Penoni; 8- Joel Moisés Silva Pinho; 9– Luzinete Moreira de Almeida; 10– Márcia 24 

Andréa Marroni; 11– Marllos Peres de Melo; 12- Paulo Henrique Costa Mattos; 13-25 

Ricardo Lira de Rezende Neves; 14- Maria Joana Apolinário; 15– Armando Bayma Gomes; 26 

16– Fernando Holanda Vasconcelos; 17- Ed Wilson César, em substituição ao conselheiro 27 

Solimar Pinheiro da Silva . Os quais trataram a seguinte pauta: ����- Esclarecimentos do Senhor 28 

Presidente da Fundação UNIRG, nos termos do ofício nº 001/2011/SOC/Consup/Fundação 29 

UNIRG, a ele enviado conforme deliberação do Conselho; ���� - Edital do Vestibular; ���� - 30 



Edital Matrícula. Não compareceram os conselheiros, porém JUSTIFICARAM: Rogério 31 

Ferreira Marquezan e Solimar Pinheiro da Silva; José Carlos de Freitas. E embora devidamente 32 

convocados não compareceram e nem justificaram, os seguintes conselheiros: Celma Mendonça 33 

Milhomem Jardim, Paula Marinho Scotta. Antes de deliberar qualquer item, fez-se a votação da 34 

ata nº 002 da sessão Extraordinária, corrida no dia 28 (vinte e oito) de março de 2011 (dois mil 35 

e onze), ficando APROVADO por 10 (dez) VOTOS FAVORÁVEIS, 01 (um) VOTO 36 

CONTRÁRIO e 01 (uma) ABSTENÇÃO. Item ����- Esclarecimentos do Senhor Presidente da 37 

Fundação UNIRG, nos termos do ofício nº 001/2011/SOC/Consup/Fundação UNIRG, a ele 38 

enviado conforme deliberação do Conselho. Na seqüência, às 15h e 13min. (quinze horas e 39 

treze minutos), foi dada a palavra ao Senhor Presidente da Fundação, o qual fez os 40 

cumprimentos e uma breve apresentação de suas qualificações profissionais, descriminando suas 41 

especializações. Explanou que, ao receber o convite do Senhor Prefeito para gerir a Unirg, 42 

soube das necessidades que a Instituição enfrentava; problemas esses que tiveram início no 43 

passado, com vários ilícitos administrativos. Mas ao ser sabatinado e ao mesmo tempo 44 

empossado dia 21 (vinte e um) de março de 2011 (dois mil e onze), durante a apresentação do 45 

relatório da comissão, na Câmara de Vereadores, foi quando realmente tomou conhecimento 46 

mais detalhado da situação. Ressaltou que não vai nortear sua gestão com base no relatório 47 

apresentado, feito em apenas 30 dias, e que o utilizará apenas como uma ferramenta de apoio, e 48 

esboçou que, seu maior desejo é implantar uma relação Fundação versos Academia, os quais 49 

devem convergir. E que sua maior ferramenta será o diálogo e a transparência como postura de 50 

trabalho. Enfatizou, que não vai ser conduzido em momento algum pelo Poder Executivo e mais, 51 

que rigorosamente estará do lado da Fundação, e que não existe nenhuma ação sendo feita que 52 

não esteja sendo apreciada pela Academia. Quanto aos fornecedores, sabe-se que estão 53 

desacreditados com a Fundação, e que hoje não há como saldar essa dívida que gira em torno de 54 

07 (sete) milhões, e 20 (vinte) milhões à Previdência, sendo que existem dívidas do ano de 2007 55 

(dois mil e sete). Relatou quanto à primeira semana de sua gestão, onde se reuniu com os C.A’s 56 

(Centro Acadêmico), e pôde comprovar a precariedade quanto à falta de materiais/insumos, mas 57 

justificou que na mesma semana foi solucionado. Abordou também quanto à falta de professor 58 

em sala de aula e muitos substitutos sem perceber salários, e para solucionar, o Presidente 59 

protocolou ontem, dia 11 (onze) de abril, no Executivo uma proposta da criação de uma Lei que 60 

regulamenta a contratação de professores em caráter temporário. O projeto sugere mudanças 61 

efetivas para suprir a carência do profissional em sala de aula. A Lei anterior que regulamentava 62 

a contratação temporária findou em dezembro de 2010 (dois mil e dez) e não tinha previsão 63 



legal que autorizasse a contratação de professor para este ano. Além disso, a antiga Lei não 64 

tratava de forma clara a tramitação e seleção dos processos seletivos e nem a contratação de 65 

docentes nos casos emergenciais. A Lei anterior era cheia de equívocos, já esta nova trará 66 

soluções definitivas para esses casos de excepcionalidades, explicou o presidente. Continuando, 67 

disse que tomou medidas quanto à forma de pagamentos de fornecedores, que a partir de agora, 68 

será através de transferência eletrônica e que antes a tesouraria operava com dinheiro em 69 

espécie, e sem nenhuma segurança armada, e que o novo método também será através de 70 

boletos bancários. Quanto à localização do novo RH (Recursos Humanos) foi com intuito de 71 

melhorar a acessibilidade aos professores e os acadêmicos. Outra medida necessária foi a 72 

compra de 2.526 (dois mil, quinhentos e vinte e seis) exemplares de livros para a biblioteca. E 73 

que a Lavanderia está com contrato vencido, mas que será renovado, de acordo como a lei lhe 74 

permite. Em visita ao Campus I, sentiu-se orgulhoso com a criação, mas ao mesmo tempo 75 

preocupou-se quanto à estrutura física iniciada, e a necessidade de se retomar a obra, finalizou. 76 

Após explanação, passou-se a oportunidade para os conselheiros: Professora Márcia Marroni 77 

manifestou preocupação, quanto aos vários colegas com processos de pedido de mestrado e 78 

doutorado não avaliados, em que os mesmos não podem ultrapassar mais de 60 dias. O 79 

Presidente esclareceu que o período é muito delicado, devido dificuldades financeiras, mas que 80 

não faz distinção entre nenhum departamento, pois quanto aos cursos sabe que a Fundação 81 

necessita e o MEC (Ministério da Educação e Cultura) exige. O professor Gilberto Correia 82 

concorda que tudo no momento é prioridade e ressaltou que já faz um ano que pleiteia por um 83 

profissional técnico de estudo e cinegrafista, para as aulas de vídeo e televisão, como resposta 84 

o presidente disse que esta demanda já se encontra em seu gabinete, e em breve dará a 85 

resposta sobre a contratação. Professor Paulo Henrique, destacou quanto à situação dos 86 

técnicos administrativos, ganhando menos que o salário-mínimo, e talvez a idéia fosse 87 

redimensionar as mensalidades. O Presidente colocou que quando empossado tomou ciência do 88 

Projeto nº 007/2011 do Executivo, mas que não tinha conhecimento na íntegra, até obter cópias 89 

através do Conselho Curador pelas mãos do Presidente Sávio, na sessão em que se fez presente, 90 

diante o exposto resolveu fazer um novo Projeto sugerindo uma estrutura mais enxuta que o 91 

projeto anterior, disse que o intuito não é cabide de emprego, mas sim política educacional. 92 

Ressaltou que não é adepto a contratar comissão pra consultoria. Pois acredita que a Fundação 93 

tem profissionais competentes para isso. Professor Roveroni, mestre em Direito se apresentou 94 

e expôs que não concorda com o nome da Fundação Unirg, pois Unirg é apenas uma sigla e não 95 

quer dizer nada, manifestou ser contrário à indicação feita pelo Prefeito do nome do Senhor 96 



Eugênio Pacceli para Presidente da Unirg. Disse que se preocupa muito com a ocupação e 97 

autonomia dadas ao Senhor Pacceli, e que existe uma diferença grande entre discurso e ação, 98 

pois promessa já ouviu demais. O Presidente como resposta, disse ser um profissional do 99 

mercado, e que a Lei lhe resguarda a indicação, reafirmou quanto ao seu compromisso com a 100 

Fundação e caso haja a necessidade ou ele não se sentir apto a geri-la, deixará o cargo, mas que, 101 

com certeza será melhor que encontrou, pois acima de tudo tem um nome a zelar. E mais, que 102 

quanto à notificação, disse que fez a interferência no projeto 007 para rever cargos 103 

comissionados e pessoas que não correspondem aos cargos, mas que encaminhou sim para 104 

apreciação do Conselho Curador. Assim encerrou, pondo-se à disposição, agradeceu a 105 

oportunidade e se retirou. Item ���� - Edital do Vestibular: APROVADO por 10 (dez) VOTOS 106 

A FAVOR e 01 (uma) ABSTENÇÃO. Os professores Paulo Henrique e Gil Correia discutiram 107 

quanto à isenção da taxa de inscrição do vestibular dos cursos mais prejudicados quanto ao 108 

preenchimento mínimo de acadêmicos, qual seja: Pedagogia, Letras e Comunicação Social, onde 109 

os mesmos pedem que o Conselho reveja em caráter de urgência, tal situação, para não ocorrer 110 

de alguns cursos ficarem sem turmas e professores sem aulas, e por fim deliberaram: 111 

ELABORAÇÃO DO ESTUDO DE ISENÇÃO DA INSCRIÇÃO DO VESTIBULAR PARA OS 112 

ALUNOS QUE COMPROVASSEM A BAIXA RENDA EM TODOS OS CURSOS, com 113 

VOTAÇÃO UNÂNIME. Professor Marllos: Propôs para que revissem os custos dos créditos do 114 

curso de Farmácia, pois disse estar muito alto, ocorrendo com isso à perda de muitos alunos. 115 

Discutiram também a respeito de demandar ao Conselho Curador, a formação de uma comissão, 116 

para analisarem tecnicamente, do quanto seria a perda nas inscrições do vestibular, desde que 117 

mantivessem todos os cursos abertos. O conselheiro Fernando Holanda Vasconcelos - DCE 118 

(Diretório Central dos Estudantes) solicitou que revissem quanto à antecipação da publicação 119 

dos locais de prova dos inscritos no vestibular no site da Unirg, mas professora Célia esclareceu 120 

ser impossível, devido à obrigatoriedade de aguardarem a confirmação dos repasses bancários 121 

das inscrições feitas. E questionaram também, quanto à possibilidade de após o término das 122 

provas do vestibular o candidato pudesse levar consigo o seu caderno de prova, mas como 123 

resposta a professora Célia Maria expôs tal impossibilidade por constar em protocolo de 124 

segurança e se resguardarem, evitando assim qualquer tipo de fraude. E por 11 (onze) VOTOS 125 

A FAVOR e 02 (dois) VOTOS CONTRÁRIOS, deliberaram quanto à Academia rever as taxas 126 

administrativas, e após, encaminhar para o Conselho Curador apreciar e refazer os cálculos. A 127 

conselheira Márcia Marroni questionou quanto à vinculação no vestibular da escolha obrigatória 128 

das áreas afins, propondo a retirada e deixando a segunda opção a cargo do candidato, 129 



VOTAÇÃO UNANIME.  Com referência aos anexos 02 (dois) e 03 (três) do Edital do Processo 130 

Seletivo 2011-2 (dois mil e onze, dois), deliberaram quanto ao acréscimo da seguinte colocação: 131 

“poderá ser alterado, conforme deliberação do Conselho Curador”. Item ����- Edital de 132 

matrícula: Foram acrescidos nos itens 01 (um) e 02 (dois), a ressalva de que: “poderá ser 133 

alterado, conforme deliberação do Conselho Curador”. Posto em votação, APROVADO POR 134 

UNANIMIDADE. Às 17h e 47min. (dezessete horas e quarenta e sete minutos) o presidente 135 

agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão e Eu, Christina Machado Fróes Silva, 136 

Secretária de Apoio, lavrei esta ata a qual, depois de apreciada e aprovada, assino com os 137 

demais. Gurupi, em 12 de abril de 2011. 138 
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