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ATA DA 1ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 2018 
CONSELHO CURADOR 

Cáceres/MT, 01 de Outubro de 2018 
Ao primeiro dia do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, às dezesseis horas, na sala da 
reitoria, sito à Av. Tancredo Neves, nº 1.095, bairro Cavalhada, em Cáceres-MT, foi realizada a 
1ª Sessão Ordinária de 2018 do Conselho Curador - CONCUR, da Universidade do Estado de 
Mato Grosso - UNEMAT; sob a presidência da professora Dra. Ana Maria Di Renzo e 
assessorada pela secretária Cristhiane Santana de Souza. 

Conselheiros 
Presentes 

Ana Maria Di Renzo (Reitora da UNEMAT), Fátima Araújo Barbosa Possamai 
(Representante Titular da SECITECI), Francisco Lledo (Representante Titular 
da Reitoria), Rodrigo Bruno Zanin (Representante Suplente da Reitoria), Luiz 
Wanderlei dos Santos (Representante Titular das Classes de Empregados de 
Âmbito Estadual), Carlos Roberto dos Santos Junior (Representante Suplente 
das Classes de Empregados de Âmbito Estadual), Luiz Jorge Brasilino da Silva 
(Representante Titular do Segmento Docente), Guilherme Angerames 
Rodrigues Vargas (Representante Titular dos PTES) e Matheus Eduardo Flor 
da Rosa Bueno (Representante Titular dos Discentes). 

Ausências 
Injustificadas 

Carlos Avalone Júnior (Representante Titular das Classes Empregadoras de 
Âmbito Estadual) 

Posse dos 
Conselheiros 

Matheus Eduardo Flor da Rosa Bueno (Representante Titular dos Discentes) 

A presidente do conselho consulta o quorum, sendo constatada a presença suficiente de 
conselheiros, agradece a presença de todos e inicia a sessão do Conselho Curador, que será 
regida em conformidade com a Resolução nº 003/2010-CONCUR. A presidente lamenta o 
desaparecimento do acadêmico de medicina Lucas Bueno, ocorrida no dia anterior. Pondera 
sobre a falta de indicação de representante do governo estadual ao Conselho Curador e 
comunica a realização de sessão solene dos conselhos, em comemoração aos 40 anos da 
UNEMAT, prevista para ocorrer em novembro. A presidente apresenta a ata da 2ª Sessão 
Ordinária do ano de 2017, previamente disponibilizada para apreciação dos conselheiros. O 
conselheiro Luiz Jorge aponta os itens 4 e 5 do documento, argumenta que o ponto em questão 
foi discutido e deliberado durante a apresentação ao CONSUNI. Solicitação atendida e, não 
havendo outros apontamentos, a presidente declara a ata aprovada. Em seguida foi definida a 
ordem do dia, conforme convocação disponibilizada previamente, da seguinte forma: 

 
1. Resoluções Ad Referendum do CONCUR 

Resolução 001/2018 - Revoga a Resolução nº 010/2016-CONCUR que regulamenta e fixa 
valores de pagamentos de bolsas pela Fundação de Apoio Institucional e Resolução nº 
035/2017-CONCUR que altera o Anexo I da Resolução nº 010/2016-CONCUR. 

Observação 
Em atendimento ao disposto no inciso V do Art. 8º da Resolução 003/2010-
CONCUR. 

Apresentação 

e Discussão 

A presidente apresentou a resolução que foi disponibilizada aos conselheiros 
antecipadamente e indagou quanto a algum questionamento, não havendo 
manifesto colocou em votação. 

Votação Homologada por unanimidade.  

 
2. Homologação do Plano de Desenvolvimento Institucional-PDI 
3. Homologação do Planejamento Estratégico Participativo-PEP 

4. Homologação do Relatório do III Congresso Universitário 

Observação 
Em atendimento ao disposto no inciso II e III do Art. 6º da Resolução 003/2010-
CONCUR. 
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Apresentação 
e Discussão 

O pró-reitor de Planejamento e Tecnologia da Informação, Francisco Lledo, fala 
sobre as ações do Planejamento Estratégico que estão sendo lançadas no 
software e que servirão de base para elaboração do PDI. A conselheira Fátima 
solicitou esclarecimentos quanto ao processo de elaboração do PEP e PDI, 
que foi realizado pelo relator e pela servidora Valci Barbosa. O conselheiro 
Guilherme ressaltou a importância da transparência nas ações da instituição. O 
conselheiro Luiz Jorge solicitou registro quanto à participação dos acadêmicos 
na elaboração do planejamento institucional e regimentos da instituição. 
Acrescenta ainda que os documentos resultantes servirão de base para 
constante atualização das próximas gestões e conselhos. A servidora Valci 
Barbosa realizou a apresentação do andamento das atividades do PEP e 
relatório do III Congresso Universitário. Esclarecidos, a presidente consulta os 
conselheiros quanto à possibilidade de votação em bloco os itens 2, 3 e 4, não 
havendo manifestação em contrário,  submete a votação. 

Votação Homologados por unanimidade. 

 

5. Acompanhamento da Execução Orçamentária 2018. 

Observação 
Em atendimento ao disposto no inciso IV do Art. 6º da Resolução 003/2010-
CONCUR. 

Apresentação 
e Discussão 

O pró-reitor Francisco Lledo expõe a planilha com as informações 
orçamentárias, detalhando folha de pagamento, custeio e auxílios. Destaca os 
investimentos que estão sendo realizados na instituição. O conselheiro Luiz 
Jorge sugere a criação de grupos de pesquisa para avaliar as legislações e 
planejamentos orçamentários da universidade. O conselheiro Guilherme 
considera importante um estudo de custos de remuneração para docentes que 
trabalhem no interior do estado. A presidente indaga se há alguma dúvida 
remanescente e, não havendo manifestação, submete a votação. 

Votação Homologados por unanimidade. 

 
6. Homologação dos convênios e contratos de parceria, associação e cooperação para a 
manutenção de cursos de graduação e de pós-graduação, bem como das demais 
atividades exercidas pela UNEMAT. 

Observação 
Em atendimento ao disposto no inciso V do Art. 6º da Resolução 003/2010-
CONCUR. 

Apresentação 
e Discussão 

A servidora Laiza, Diretora de Convênios iniciou o relato da pauta 
apresentando as planilhas de convênios, termos de colaboração e acordos de 
parcerias entre a universidade e outras instituições federais e estaduais, assim 
como seus valores de execução, ressaltou alguns aspectos dos projetos e 
programas de cada um. Em fala a presidente ressaltou a presença do 
professor Flávio Luís Paula de Almeida para melhor esclarecer as atividades 
do programa ParFor executado por meio de um dos convênios, também quanto 
à adequação da planilha de convênios apresentada para melhor apresentação 
dos dados. Em fala o conselheiro Luiz Jorge ressaltou quanto as deliberações 
do 1º e 2º Congresso Universitário para a extinção da fundação de apoio, não 
havendo nova decisão no último Congresso, não se sente à vontade para votar 
os convênios com a FAESPE, sugerindo que seja levado a ABRUEM para 
discussão e proposição de alteração na lei de licitações para melhor 
adequação e eficiência na realização de aquisições, evitando o uso de 
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fundações, sugeriu ainda que nas próximas sessões sejam apresentadas em 
blocos diferentes para votação do conselho, com separação dos convênios que 
apresentem vínculo com instituições e que recebam recurso externo. Em fala o 
professor Rodrigo Zanin, ressaltou o estatuto aprovado que homologa a 
fundação de apoio, ainda quanto as práticas utilizadas em outras instituições 
em relação as fundações, assim como o marco legal que regula os referidos 
convênios. Após a discussão a presidente colocou em votação em dois blocos, 
sendo os convênios apresentados que não envolvem a fundação de apoio e as 
que envolvem, colocado em regime de votação 

Votação 
Convênios que não envolvem a FAESPE: homologados por unanimidade. 
Convênios que envolvem a FAESPE: 05 votos favoráveis e 01 contrário. 

 
A professora Ana Maria Di Renzo finaliza a sessão agradecendo a participação de todos, 
informou ainda quanto ao cronograma das sessões dos conselhos CONEPE, CONSUNI e 
CONCUR. Não havendo mais nada a tratar, eu, Robson da Silva Souto, lavrei a presente Ata, 
que depois de apresentada aos conselheiros e aprovada, segue devidamente assinada. 

Ana Maria Di Renzo 

(Reitora) 
 

Fátima Araújo Barbosa Possamai 
(Representante Titular da SECITEC) 

 

Francisco Lledo 
(Representante Titular da Reitoria) 

 

Rodrigo Bruno Zanin 
(Representante Suplente da Reitoria) 

 

Carlos Roberto dos Santos Junior 
(Representante Suplente das Classes de 
Empregados de Âmbito Estadual) 

 

Luiz Wanderlei dos Santos 
(Representante Titular das Classes de Empregados 
de Âmbito Estadual) 

 

Luiz Jorge Brasilino da Silva 
(Representante Titular do Segmento Docente) 

 

Anderson Marques do Amaral 
(Representante Suplente do Segmento Docente) 

 

Guilherme Angerames Rodrigues Vargas 
(Representante Titular do Segmento PTES) 

 

Matheus Eduardo Flor da Rosa Bueno 
(Representante Titular dos Discentes) 

 

Cristhiane Santana de Souza 
(Assessora de Normas aos Órgãos Colegiados) 

 

Diego Alves da Rocha 
(Técnico da Assessoria de Normas aos Órgãos 
Colegiados) 

 

Robson da Silva Souto 
(Técnico da Assessoria de Normas aos Órgãos 
Colegiados) 

 

 


