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ATA 07/2015 DA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO 1 

CONSELHO CURADOR DA FUNDAÇÃO UNIRG. 2 

Expediente: 3 

1. Leitura e discussão da Ata 06/15; 4 

2. Informações da Presidência; 5 

Ordem do Dia: 6 

3. Informações com a Magnífica Reitora, Profª. Dra. Lady Sakay, 7 

sobre ações desenvolvidas e programadas pela Reitoria; 8 

4. Deliberação sobre a Prestação das Contas da Fundação UnirG, 9 

referente ao 1º quadrimestre de 2015; 10 

5. Deliberação sobre o Requerimento nº. 398/2015, aprovado pela 11 

Câmara de Vereadores de Gurupi. 12 

6. Assuntos Gerais. 13 

 14 

APROVADA EM XX DE SETEMBRO DE 2015. 15 

Às 14h12m (quatorze horas e doze minutos) e quatro dias do mês de agosto do ano de dois mil 16 

e quinze no Auditório do Centro Administrativo da Fundação UnirG reuniram-se os membros 17 

do Conselho Curador e mediante a convocação do Presidente, Prof. Ms. Gomercindo Tadeu 18 

Silveira. Estiveram presentes esses Conselheiros: Antônio Sávio Barbalho do Nascimento, José 19 

Carlos Ribeiro da Silva, Ivanílson da Silva Marinho, José Alves Maciel, Luiz Tadeu Guardiero 20 

Azevedo, Jader Tavares, Rener Soares Nunes, Leonardo Guimarães Torres, Maydê Borges 21 

Beani Cardoso, Vanderlita Fernandes de Sousa e Wellington Rodrigues Fernandes. Registra-se 22 

a presença dos convidados: Drª. Lady Sakay, a Magnífica Reitora do Centro Universitário 23 

UnirG; Drª. Janne Marques Silveira, Vice-Reitora do Centro Universitário UnirG; Dr. 24 

Marcos Gontijo da Silva, Pró-Reitor de Graduação e de Extensão; Ms. João Bartolomeu 25 

Neto, Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação. Os demais Conselheiros não justificaram as 26 

ausências. Aberta a sessão e sendo verificado quórum às votações, o Presidente do Conselho 27 

procedeu a Ordem do Dia, a partir do Item 01: “Leitura e discussão da Ata 06/2015”. Em 28 

ato contínuo foi dispensada a leitura e a referida ata foi aprovada por unanimidade. Em 29 

seguida, no Item 02: “Informações da Presidência”, o Presidente do Conselho informou aos 30 

membros das ações referentes para gestão do Conselho e os documentos recebidos. Em ato 31 

contínuo, no Item 03: “Informações com a Magnífica Reitora, Profª. Dra. Lady Sakay, sobre 32 

ações desenvolvidas e programadas pela Reitoria” fora concedida a palavra à equipe de 33 

gestão da Reitoria. Primeiro, o Ms. João Bartolomeu Neto relatou as ações da Pró-Reitoria de 34 
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Pesquisa e de Pós-Graduação (PROPESQ) no semestre de 2015/1. Destacou o lançamento do 35 

Edital e da divulgação dos 13 (treze) cursos e que foram abertos e iniciados 03 (três) novos 36 

cursos de Pós-Graduação Lato Sensu em Agronegócios, Terapia Intensiva e Psicologia 37 

Clínica. Nesse ponto, destacou que os cursos de Pós-Graduação Lato Sensu de Farmácia 38 

Hospitalar e da Terapia Intensiva foram finalizados. Também, esclareceu as dúvidas das 39 

rentabilidades financeiras da pós-graduação e a respeito da concorrência enfrentada em razão 40 

do Ensino a Distância (EAD). O Presidente do Conselho enfatizou que fossem traçadas as 41 

estratégias à participação do corpo discente. O Pró-Reitor destacou a mudança da identidade 42 

visual da PROPESQ para que se adequasse e remetesse à logomarca do Centro Universitário 43 

UnirG. Falou sobre a publicação dos trabalhos científicos no Congresso de Odontologia. 44 

Enfatizou as linhas de pesquisa nas áreas de Saúde, Educação e Ciências Sociais e o cadastro 45 

no CNPq. Que foi realizado um encontro entre os representantes de centros acadêmicos, do 46 

diretório central dos estudantes, das ligas acadêmicas e bolsistas para discutir os incentivos à 47 

produção científica. Falou da oferta de minicurso sobre produção científica. Destacou a 48 

realização da oficina de captação de recursos e do edital do Programa de Apoio para a 49 

Extensão Universitária MEC/SESu (ProExt 2016). Também, se mencionou o incentivo e o 50 

fortalecimento das revistas científicas Cereus e Amazônia Science & Health. Às 14h40min, o 51 

Conselheiro Luiz Tadeu retirou-se da reunião. Após a explanação, fora concedida a palavra ao 52 

Dr. Marcos Gontijo relatou as ações da Pró-Reitoria de Graduação e Extensão (PGRAD) no 53 

semestre de 2015/1. Falou a respeito dos desafios encontrados no início da gestão e sobre o 54 

descrédito e a desconfiança que refletiram na queda do número de concluintes, por causa da 55 

concorrência com as outras Instituições de Ensino Superior. Que segundo a revista Exame, o 56 

Centro Universitário Unirg estaria entre as piores instituições do país e justificou tal situação 57 

devido ao fato de haver um ciclo avaliativo incompleto e o Ministério da Educação não adotar 58 

avaliações externas promovidas pelo Conselho Estadual de Educação. Que existem problemas 59 

multifatoriais, como a evasão de acadêmicos e a instabilidade financeira. Foi questionado para 60 

se manifestar sobre o aproveitamento e a ociosidade de vagas e o qual também foi esclarecido 61 

pela Reitora que existe um estudo e demanda pela Comissão Permanente do Processo Seletivo 62 

(CPPS) para se resolver e diminuir as taxas de ociosidades dos cursos. Sobre as atividades que 63 

foram desenvolvidas pela PGRAD, o convidado esclareceu que foi promovida a capacitação 64 

pedagógica com coordenadores, docentes e discentes para elevação nos índices de avaliação 65 
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externa. Que fora desenvolvido o projeto “ENADE faça bem”, com várias estratégias para que 66 

se envolvesse os participantes no ENADE e a orientação das Comissões dos cursos nos planos 67 

de trabalho com a implementação de um cronograma de ação até a data da prova. Falou sobre 68 

implantação de programa de nivelamento em Matemática e Língua Portuguesa, ofertados via 69 

on-line. Disse a respeito do Núcleo de Apoio Psicopedagógico, com o apoio ao aluno para que 70 

possibilitasse ao acadêmico escrever o artigo, promover a interpretação de texto, entre outras 71 

ações. Enfatizou a respeito das propostas de adesão da UNIRG aos programas de prestação de 72 

serviço com a captação de verbas para o SUS. Em relação às outras ações, destacou o plano 73 

piloto para a avaliação docente pelo IOW e que a Comissão Própria de Avaliação (CPA) seria 74 

fraca, pois não possuía uma avaliação quantitativa. Dissertou sobre o fluxo institucional para 75 

um melhor dinamismo da comunicação interna e sobre os cumprimentos de prazos. Falou das 76 

estratégias de ação para aumentar o número de inscritos no vestibular e a normatização do 77 

procedimento para a realização de convênio de estágio. Como propostas imediatas, falou das 78 

medidas para a ampliação e a reestruturação do programa de nivelamento, para que além de 79 

Matemática e de Língua Portuguesa fossem ofertados em Física e Biologia. Que se pretende a 80 

criação de dois cursos de graduação de Biomedicina que já teria um projeto pedagógico em 81 

andamento e o de Medicina Veterinária (perfil em alta tecnologia – confinamento, genética e 82 

inseminação), qual demandaria o estudo mais aprofundado. Falou sobre as propostas de curto 83 

prazo: a criação do projeto “Universidade Aberta da Maturidade de Gurupi”; a adequação do 84 

currículo dos cursos da UNIRG ao Plano Nacional de Educação (decenal) 2014-24; viabilizar 85 

as capacitações em extensão; regulamentar e sistematizar as medidas integradas de extensão, 86 

junto com ações multidisciplinares e transversais dentro dos PPC dos cursos; consolidar ações 87 

e programas de inclusão e valorização da diversidade (racismo, homofobia, feminismo, etc.); 88 

fortalecer o núcleo de cultura da UNIRG; o incentivo para a representação institucional em 89 

competições esportivas; a criação de programação para que alunos do ensino médio pudessem 90 

visitar a UNIRG (Aulas Práticas) “Conhecendo a UNIRG”. Em seguida, após a explanação e 91 

a discussão desses pontos entre os presentes, passou-se a palavra para a Magnífica Reitora, a 92 

Dra. Lady Sakay. A Reitora mencionou as ações realizadas no semestre letivo anterior: a 93 

revitalização do Projeto Cidadão Universitário; a parceria com o SAMU para a realização das 94 

capacitações dos seus profissionais e a abertura para o estágio; a parceria com o SEBRAE e a 95 

implantação de três ações: a disciplina de Empreendedorismos, a reabertura da incubadora e 96 
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Alfabetização Científica; participação na criação do Conselho Interinstitucional da Educação 97 

Superior de Gurupi, por intermédio do Decreto municipal nº. 847/2015. Também destacou o 98 

papel da gestão superior como articuladora do Fórum Estadual de Educação da Região Sul do 99 

Estado; como representante à aprovação do Plano Estadual de Educação; como colaboradora 100 

nas discussões dos planos municipais nas cidades de Gurupi, Alvorada e Palmeirópolis e 101 

também como a organizadora da Audiência Pública do Plano Municipal de Educação em 102 

Gurupi. Das ações desenvolvidas, destacou a representação no Conselho local do Plano 103 

Diretor de Desenvolvimento Sustentável de Gurupi; a cooperação técnica da UnirG para a 104 

readequação do Plano Diretor de Gurupi; a gestão para a ampliação dos espaços de estágio 105 

obrigatório e estágios remunerados; a criação do projeto piloto do Núcleo de Apoio Discente 106 

em 2015-1 com continuidade das ações; a implantação do Programa de Nivelamento com 107 

Português e Matemática na modalidade de EAD; a retomada das ações de divulgação do 108 

vestibular e dos cursos nas cidades vizinhas; a contratação anual para todos os processos 109 

seletivos da UnirG; a reorganização do procedimento de matrícula dos calouros e também o 110 

desenvolvimento pelo NTI dos processos de matrícula dos veteranos on-line para 2015-2. Por 111 

fim, frisou a organização do planejamento financeiro conjunto por área, inclusive os eventos; 112 

a parceria com a Secretaria de Saúde para adoção do Posto de Saúde do Jardim Sevilha como 113 

piloto para o modelo de gestão a funcionar em 2015-2; a reorganização de disciplinas comuns 114 

em cursos da saúde; atuação da UnirG na Prefeitura Bairro a Bairro. Em relação às projeções, 115 

destacou as seguintes medidas a serem promovidas pela gestão superior: o Projeto Pedagógico 116 

Institucional; adequação do PDI; restabelecimento da Ouvidoria Acadêmica; readequação do 117 

Regimento Geral; a criação do Espaço UnirG para a prestação de serviços por meio da venda 118 

do portfólio; a reorganização dos projetos políticos pedagógicos dos cursos para aproximação 119 

dos estágios obrigatórios das demandas; a necessidade de fomentar as políticas públicas para a 120 

Região Sul; os programas de capacitação docente e a do servidores administrativos. Ademais, 121 

pretende-se o lançamento de pelo menos dois novos cursos; a criação da rede de cooperação 122 

da Educação Superior presencial; a ampliação do atendimento para a comunidade por meio da 123 

institucionalização de ações; a consolidação de uma base de dados (CPA, PI); o concurso para 124 

professores e também o quadro técnico-administrativo. Terminada a explanação às 16h30min, 125 

o Presidente do Conselho agradeceu a presença da Magnífica Reitora e reiterou compromisso 126 

de colaborar com a Reitoria. Registro que às 16h30min saíram desse recinto os Conselheiros 127 
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Sávio Barbalho e Ivanílson Marinho. Também, com relação ao Item 04: “Deliberação sobre 128 

a Prestação das Contas da Fundação UnirG, referente ao 1º quadrimestre de 2015” e 129 

sendo enviados todos os dados contábeis e financeiros da Fundação UnirG, restou aprovado 130 

por unanimidade. Ato contínuo, sobre o Item 05: “Deliberação sobre o Requerimento nº. 131 

398/2015, aprovado pela Câmara de Vereadores de Gurupi”, restou aprovada que seriam 132 

necessárias todas as informações pormenorizadas do processo administrativo e do projeto 133 

arquitetônico, com a cópia digitalizada, sendo aprovada a proposta por unanimidade para a 134 

posterior deliberação pelo Conselho Curador. Em relação ao Item 06: “Assuntos Gerais”, o 135 

Conselheiro Rener evidenciou a questão de portarias da Reitoria; a ausência de nomeação de 136 

membros da CGEP e a semelhança dos projetos arquitetônicos. O Presidente do Conselho o 137 

orientou que pontuasse tais questões por escrito. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do 138 

Conselho agradeceu a presença de todos e a reunião encerrada às 17h11min e no qual eu, 139 

Ronaldo Coelho Alves Barros, secretário do Conselho Curador, lavrei essa ata que depois de 140 

ser lida, discutida e aprovada, será assinada com os demais. Gurupi/Tocantins, aos dois dias 141 

do mês de junho do ano de dois mil e quinze.  142 

Ronaldo Coelho Alves Barros___________________________________________________ 143 

1- Gomercindo Tadeu Silveira___________________________________________________ 144 

2- Luiz Tadeu Guardiero Azevedo_______________________________________________ 145 

3- Antônio Sávio Barbalho do Nascimento_________________________________________ 146 

4- José Carlos Ribeiro da Silva__________________________________________________ 147 

5- Ivanílson da Silva Marinho___________________________________________________ 148 

6- José Alves Maciel__________________________________________________________ 149 

7- Jader Tavares______________________________________________________________ 150 

8- Rener Soares Nunes ________________________________________________________ 151 

9- Leonardo Guimarães Torres__________________________________________________ 152 

10- Maydê Borges Beani Cardoso________________________________________________ 153 

11- Vanderlita Fernandes de Sousa_______________________________________________ 154 

12- Wellington Rodrigues Fernandes______________________________________________ 155 


