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ATA 06/2015 DA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO 1 

CONSELHO CURADOR DA FUNDAÇÃO UNIRG. 2 

Expediente: 3 

1. Leitura e discussão das Atas 04/15 e 05/15; 4 

2. Informações da Presidência; 5 

3. Entrega dos Decretos, dos Diplomas e das Carteiras Funcionais 6 

dos Conselheiros Titulares e Suplentes. 7 

Ordem do Dia: 8 

4. Apreciação de um Relatório Financeiro da Fundação UnirG, em  9 

referência ao primeiro quadrimestre de 2015; 10 

5.  Assuntos Gerais. 11 

 12 

APROVADA EM 04 DE AGOSTO DE 2015. 13 

Às 14h20m (quatorze horas e vinte minutos) aos dois dias do mês de junho do ano de dois mil 14 

e quinze no Auditório do Centro Administrativo da Fundação UnirG reuniram-se os membros 15 

do Conselho Curador e mediante a convocação do Presidente, Prof. Ms. Gomercindo Tadeu 16 

Silveira. Estiveram presentes esses Conselheiros: Luiz Tadeu Guardiero Azevedo, Antônio 17 

Sávio Barbalho do Nascimento, Mário Luiz Pellizari, José Carlos Ribeiro da Silva, Ivanílson 18 

da Silva Marinho, José Alves Maciel, Jader Tavares, Oximano Pereira Jorge, Migne Thiago 19 

de Oliveira Cabral, Leonardo Guimarães Torres, Maydê Borges Beani Cardoso, Vanderlita 20 

Fernandes de Sousa. Registra-se também a presença do convidado, o Senhor Ildefonso Gomes 21 

Parente Júnior, Prestador de Serviço de Contabilidade Pública da Instituição. O Conselheiro Rener 22 

Soares justificou a ausência dele, mas registra-se a falta injustificada do Conselheiro Wellington 23 

Rodrigues. Aberta essa sessão e verificado o quórum das votações, o Presidente do Conselho 24 

procedeu a Ordem do Dia, a partir do Item 01: “Leitura e discussão das Atas 04/15 e 05/15”. 25 

Em ato contínuo foi dispensada a leitura e as referidas atas foram aprovadas por unaminidade. 26 

Em seguida, no Item 02: “Informações da Presidência”, o Presidente do Conselho informou 27 

aos membros das ações referentes à gestão do Conselho e que foi recebido requerimento 28 

aprovado pela Câmara de Vereadores a respeito de um contrato da obra do Campus I, sendo 29 

este remetido a Presidência da Fundação às devidas informações, a ser objeto de apreciação 30 

futura pelo Conselho. Ato contínuo, em referência ao Item 03: “Entrega dos Decretos, dos 31 

Diplomas e das Carteiras Funcionais dos Conselheiros Titulares e Suplentes” promoveu-se a  32 

entrega individual para os conselheiros presentes do diploma e do respectivo decreto. Depois, 33 

passou-se a Ordem do Dia no Item 04: “Apreciação do Relatório Financeiro da Fundação 34 
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UnirG, referente ao primeiro quadrimestre de 2015”. O Presidente do Conselho passou-35 

se a palavra ao Conselheiro Sávio que em ato contínuo a outorgou ao Contador da Instituição, 36 

o Senhor Ildefonso Gomes Parente Júnior. E que explanou das leis orçamentárias e em relação 37 

aos saldos orçamentários financeiros e exemplificou sobre a questão da folha de pagamento. 38 

Explicou sobre as informações repassadas ao Tribunal de Contas, sobre o balanço financeiro e 39 

bancário, restos a pagar, com a demonstração sobre o financeiro e a divisão entre as receitas e 40 

despesas. Explicitou a situação frágil da percepção das receitas e da necessidade de contenção 41 

de despesas e a obrigação de se cumprir os índices estabelecidos pela Lei de Responsabilidade 42 

Fiscal. Enfatizou que tais dívidas previdenciárias encontram-se adimplidas. Nesse sentido, ele 43 

chamou a atenção para a capacidade de endividamento e apresentou o relatório detalhado das 44 

despesas e receitas, a ser repassado para o conhecimento pelos Conselheiros. Após uma breve 45 

explanação, sugeriu que o próximo quadrimestre fosse apresentado no mês de outubro, depois 46 

da consolidação e também do envio dos dados contábeis ao Tribunal de Contas. O Presidente 47 

do Conselho promoveu uma consulta para os membros presentes e tal sugestão foi acatada por 48 

todos. Em ato contínuo, o Presidente do Conselho abriu a rodada das discussões a respeito do 49 

tema. Sobre esse assunto, registra-se que se iniciou o debate a respeito da situação financeira e 50 

da necessidade ou não da exigência de fiador para a realização de matrícula. Posicionaram-se 51 

pelo fim dessa exigência os Conselheiros Cabo Carlos e Ivanilson Marinho. O primeiro fora 52 

enfático na necessidade de se aprovar um projeto de lei para modificar essa situação. De outro 53 

lado, destaco que se posicionou favorável a manutenção do fiador, o Conselheiro Kita Maciel 54 

que se baseou pelo risco quanto ao aumento da inadimplência, caso retirada a exigência atual. 55 

Nesse momento, também houve a discussão a respeito de cursos deficitários e da concorrência 56 

com o ensino à distância. Ademais, foi citado sobre a função do Crediunirg e a necessidade de 57 

um financiamento, tendo em vista que a comparação entre os valores de alguns cursos aqui na 58 

Instituição mostra-se mais elevada em comparação com semelhantes do sistema telepresencial 59 

que os cursos e acabaria por inviabilizá-los. Nesse sentido, restou apontado sobre qual seria a 60 

solução para resolver tal problema e a questão do mercado em si, onde as baixas mensalidades 61 

e a comodidade de ter que se assistir uma aula por semana acaba sendo um atrativo para que a 62 

UnirG perdesse mais alunos. O Conselheiro Cabo Carlos exemplificou a respeito do curso de 63 

Pedagogia e a maioria dos candidatos que fizeram o concurso municipal da área de Educação 64 

se origina desses cursos telepresenciais. Para o Conselheiro Luiz Tadeu, não se vislumbra a 65 
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solução do problema. O Conselheiro Migne Thiago ponderou a perda de alunos que o Centro 66 

Universitário Unirg enfrenta atualmente quando se concorre com outros estabelecimentos que 67 

ofertam o ensino a distância. O Conselheiro Cabo Carlos evidenciou ser indispensável que se 68 

promova o diálogo e que estão sendo feitas proposições na Câmara de Vereadores para que se 69 

tenha um incremento das fontes de receita do Centro Universitário e pugnou pela manutenção 70 

e oferta dos cursos de licenciatura. Salientou-se ser preciso revitalizar o preço da mensalidade 71 

para os cursos deficitários e que sem resolver essa situação inviabiliza a existência dos cursos. 72 

Restou discutido pelos membros, em relação aos custos elevados dos laboratórios e o retorno 73 

financeiro do curso de Medicina. Também, foram feitas propostas de reuniões institucionais 74 

entre o Centro Universitário e Fundação Unirg. O Conselheiro Sávio prestou esclarecimentos 75 

a respeito das fontes substanciais de renda à Instituição. Ficou enfatizado que a pós-graduação 76 

não possui uma fonte representativa para o incremento de receita. Suscitou-se ser necessário o 77 

debate com o Centro Universitário e necessário estabelecer perspectivas aos acadêmicos. Por 78 

fim, discutiu-se sobre a distribuição de carga horária de docentes concursados e a respeito das 79 

contratações. Por fim, concluiu-se que as indagações do Centro Universitário deveriam ser 80 

feitas à Reitoria do Centro Universitário. Ato contínuo, o Presidente do Conselho indicou que 81 

seria feito um convite à Magnífica Reitoria comparecer na próxima reunião para informar as 82 

ações desenvolvidas e programadas para o próximo semestre letivo, entre outras questões que 83 

foram debatidas pelos Conselheiros. Foi informado que a próxima reunião ordinária ocorreria 84 

no início do mês de agosto. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho agradeceu 85 

a presença de todos e a reunião encerrada às 15h54min e no qual eu, Ronaldo Coelho Alves 86 

Barros, secretário do Conselho Curador, lavrei a ata que depois de lida, discutida e aprovada, 87 

será assinada com os demais. Gurupi/Tocantins, aos dois dias do mês de junho do ano de dois 88 

mil e quinze.  89 

Ronaldo Coelho Alves Barros___________________________________________________ 90 

1- Gomercindo Tadeu Silveira___________________________________________________ 91 

2- Luiz Tadeu Guardiero Azevedo_______________________________________________ 92 

3- Antônio Sávio Barbalho do Nascimento_________________________________________ 93 

4- Mário Luís Pellizari_________________________________________________________ 94 

5- José Carlos Ribeiro da Silva__________________________________________________ 95 

6- Ivanilson da Silva Marinho___________________________________________________ 96 
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7- José Alves Maciel__________________________________________________________ 97 

8- Jader Tavares______________________________________________________________ 98 

9- Oximano Pereira Jorge ______________________________________________________ 99 

10- Migne Thiago de Oliveira Cabral_____________________________________________ 100 

11- Leonardo Guimarães Torres__________________________________________________ 101 

12- Maydê Borges Beani Cardoso________________________________________________ 102 

13- Vanderlita Fernandes de Sousa_______________________________________________ 103 


