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ATA DA 1ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 2015 DO CONSELHO CURADOR 

Cáceres-MT, 30 de Julho de 2015 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Aos trinta dias do mês de julho do ano de dois mil e quinze, às nove horas, na 

Sala de Reuniões da Reitoria, sito a Av. Tancredo Neves, nº 1.095, bairro 

Cavalhada, em Cáceres-MT, foi realizada a 1ª Sessão Ordinária de 2015 do 

Conselho Curador da Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT; sob 

a presidência da professora Dra. Ana Maria Di Renzo (Reitora), e assessorada 

por Cristhiane Santana de Souza. Fizeram-se presentes à sessão e tomaram 

posse os seguintes conselheiros: Jacio de Andrade Carvalho (Representante 

Suplente do Governo do Estado), Francisco Lledo (Representante Titular da 

Reitoria), Moacyr Silva Barbosa Neto (Representante Titular das Classes 

Empregadoras de Âmbito Estadual), Willian Rossi (Representante Titular das 

Classes de Empregados de Âmbito Estadual), Benedito Augusto Daltro de 

Carvalho (Representante Suplente das Classes de Empregados de Âmbito 

Estadual), Vera Lúcia da Rocha Maquêa (Representante Titular do Segmento 

Docente), Luiz Wanderlei dos Santos (Representante Titular dos PTES), 

Guilherme Angerames Rodrigues Vargas (Representante Suplente dos PTES), 

Noé Monteiro de Barros (Representante Titular dos Discentes). Justificaram a 

ausência os seguintes conselheiros: Fábio Vieira Alves (Representante Titular da 

SECITEC), Fátima Araújo Barbosa Possamai (Representante Suplente da 

SECITEC), Ronaldo José Neves (Representante Suplente do Segmento 

Docente). A presidente do conselho, professora Ana Maria Di Renzo, abriu a 

sessão do Conselho Curador desejando boas vindas e manifestando gratidão 

pela participação dos conselheiros. Informa que será apresentada a página do 

Conselho Curador na internet e aproveita para explanar sobre os demais órgãos 

colegiados da universidade, enfatizando a hierarquização: Conselho Curador, 

Conselho Universitário, Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, até chegar à 

base, com o Colegiado Regional, Colegiado de Faculdade e Colegiado de 

Curso. Frisa ainda que, na UNEMAT, nenhuma decisão é “à caneta do reitor”, 

pois todas as decisões são colegiadas. Aborda sobre o Congresso Universitário, 

que ocorre a cada seis anos, como definidor das macro-políticas da 

universidade, e complementa que a pró-reitora Vera Lúcia está presidindo uma 
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comissão para a realização do congresso. A presidente do conselho anuncia a 

leitura do Ato de Nomeação 001/2015, que é feita pela assessora Cristhiane. O 

mandato dos conselheiros será de dois anos, com início em trinta de julho de 

dois mil e quinze e término em vinte e nove de julho de dois mil e dezessete. A 

presidente informa que o Conselho Curador deve se reunir, ordinariamente, três 

vezes ao ano e solicita que, ao final da reunião, sejam discutidas as datas das 

duas próximas sessões. A presidente passa a fala para os conselheiros e 

demais presentes para que se apresentem. Em seguida, a assessora Cristhiane 

e o servidor Diego Alves da Rocha apresentam o site da ASSOC. A presidente 

esclarece que a ata da sessão será disponibilizada aos conselheiros para 

apreciação e possíveis alterações, para posterior aprovação na próxima sessão. 

Fala ainda sobre a dificuldade que a universidade tem tido em relação ao 

orçamento, com contingenciamentos, prejudicando investimentos em 

infraestrutura e aproveita para apresentar as duas grandes metas para a gestão 

nos próximos quatro anos: reestruturação administrativa e investimentos em 

infraestrutura. O vice-reitor Ariel Lopes Torres inicia a apresentação de um breve 

histórico da UNEMAT e apresenta dados sobre a universidade. A conselheira 

Vera Lúcia complementa dizendo que o Programa de Inclusão e Integração 

Étnico-Racial (PIIER) tem dez anos de existência e teve sua prorrogação 

aprovada por mais dez anos pelo Conselho de Ensino de Pesquisa e Extensão. 

O vice-reitor Ariel fala sobre a política de assistência estudantil da universidade. 

A conselheira Vera Lúcia informa que através da mobilidade acadêmica, 

quarenta e dois estudantes da UNEMAT estão fora do país, participando de 

programas como o Ciências Sem Fronteiras e o Programa de Licenciatura 

Internacional. O conselheiro Guilherme complementa dando informações sobre a 

Bolsa Cultura, onde pessoas com habilidades específicas, como um instrutor de 

taekwondo, músico ou artista plástico, por exemplo, podem receber essa bolsa 

para ensinar em atividades de extensão da universidade. O conselheiro Luiz 

Wanderlei comunica que, em virtude de reunião com o Governo do Estado, se 

ausentará do restante da sessão. O vice-reitor Ariel retoma a apresentação 

exibindo dados sobre as necessidades dos treze campi e reitoria com relação a 

investimento, e considera que essa é uma demanda represada da universidade. 
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A presidente Ana Maria Di Renzo pergunta aos conselheiros se desejam se 

pronunciar nessa etapa de informes, e não havendo manifestações, passa para 

a pauta. A assessora Cristhiane faz a relatoria das resoluções a serem 

homologadas e esclarece sobre o procedimento de recepção de doação de 

bens. Em seguida, a presidente coloca em regime de votação a homologação 

das resoluções ad referendum do ano de 2014. Votação por bloco. Resoluções 

001/2014 e 007/2014 aprovadas por unanimidade. Resoluções 002/2014 a 

006/2014 e 008/2014 a 010/2014 aprovadas por unanimidade. A presidente 

submete a votação a homologação das resoluções ad referendum do ano de 

2015. Votação por bloco. Resoluções 001/2015 e 010/2015 aprovadas por 

unaminidade. Resoluções 002/2015 a 009/2015 e 011/2015 a 024/2015 

aprovadas por unaminidade. A presidente solicita que seja registrado em ata que 

qualquer dúvida que os conselheiros tenham ao consultar as resoluções no site 

que tragam para a próxima sessão ordinária. A presidente anuncia a 

apresentação do orçamento e execução orçamentária do exercício de 2013, 

2014 e 2015 que será realizada pelo vice-reitor Ariel com o apoio do pró-reitor 

Francisco Lledo. Este inicia tecendo considerações sobre a elaboração do PPA 

(Plano Plurianual) e a construção do PEP (Planejamento Estratégico 

Participativo). Pondera sobre o aumento da folha de pagamento da universidade, 

em virtude da realização de Concurso Público e alteração do Plano de Cargos, 

Carreira e Salário dos Técnicos. A presidente Ana Maria Di Renzo complementa 

dizendo que, juntamente com a vinculação à Receita Corrente Líquida do Estado 

através da Emenda Constitucional nº 66 de 03 de julho de 2013, a universidade 

foi ampliada com mais dois campi e um curso de Medicina. O vice-reitor Ariel 

inicia sua fala informando que, no exercício de 2015, 2,2% da Receita Corrente 

Líquida do Estado serão aplicados na UNEMAT. Exibe dados do Relatório 

Resumido da Execução Orçamentária publicados bimestralmente pela SEFAZ 

do ano de 2013, e pontua que no quarto bimestre desse ano houve ajuste na 

forma de cálculo da Receita Corrente Líquida do Estado, o que impactou 

negativamente na receita da universidade. Em seguida, apresenta o orçamento 

e execução financeira sintética do ano de 2010 até 2014, e mostra que os 

repasses do Governo do Estado efetivados nos anos de 2010 a 2013 foram 
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menores que os valores orçados, totalizando uma dívida em torno de quarenta e 

sete milhões de reais. Pontua que em 2014 houve um aumento no repasse 

efetivado em relação aos valores orçados, mas pondera que a Emenda 

Constitucional nº 66 prevê uma aplicação mínima percentual, sem estipular 

máximo. O vice-reitor Ariel aponta o cenário do ano de 2015 com um déficit de 

aproximadamente 20 milhões e diante do cenário nacional de recessão 

econômica, informa que a UNEMAT realizou cortes de 20% nas áreas 

terceirizadas, como limpeza e segurança. Apresenta aos conselheiros o Portal 

da Transparência da universidade e o Sistema Integrado de Planejamento, 

Contabilidade e Finanças (FIPLAN), destacando a importância do 

acompanhamento desses dados públicos, de acordo com a Lei de Acesso à 

Informação. O pró-reitor Francisco pondera que a disponibilização de algumas 

informações no Portal da Transparência ainda está em fase de andamento, 

como contratos e convênios que precisam ser digitalizados, por exemplo. A 

professora Ana Maria Di Renzo salienta a importância da integração de sistemas  

e cita o Sistema de Gestão Acadêmica que foi implantado recentemente na 

universidade. Externa preocupação com a situação atual de fornecimento de 

internet pela empresa de telecomunicação que presta o serviço e comunica que 

proporá ao Governador um plano de distribuição de fibra ótica para dar suporte à 

integração de sistemas de informação e as atividades acadêmicas, evitando 

gastos com translado de servidores quando poderiam se comunicar por 

videoconferências, por exemplo. O conselheiro Moacyr comenta sobre a gestão 

de recursos do FIEMT, SENAI, IEL em um cenário de maior investimento do que 

gastos e sugere a otimização de ferramentas de controle, além da captação de 

recursos externos. A presidente do conselho considera que a universidade tem 

feito o exercício de captação de recursos externos, ressaltando o papel da 

pesquisa e da extensão, mas que ainda precisa ampliar o leque de parcerias 

com a iniciativa privada para benefício da sociedade. A presidente apresenta a 

diretora administrativa de contratos e convênios, Láiza Benta Almeida Lledo, e 

passa para a pauta de 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. O 



ESTADO DE MATO GROSSO 
SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO 
CONSELHO CURADOR 

 

Ata da 1ª Sessão Ordinária do Conselho Curador – Julho/2015                                                Página 5 de 5 

 

01 

02 

03 

04 

05

06

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

conselheiro Willian manifesta dúvida sobre o processo de homologação e o 

conselheiro Guilherme explica que é um ato de conhecimento, de anuência, visto 

que o conselho curador é um conselho com a participação da sociedade civil, e 

em casos de não homologação é aberto um processo para verificação. O 

assessor jurídico Thiago Nascimento de Oliveira esclarece sobre a legislação 

que trata sobre convênios, considerando que é atribuição do órgão concedente o 

controle de legalidade, que realiza a análise do convênio previamente à sua 

celebração. Atenta para o fato de que a UNEMAT figura na condição de 

convenente e destaca ainda o trâmite interno do processo na universidade, 

passando pela diretoria de convênios e pela assessoria jurídica. Acrescenta que 

o conselho curador tem a atribuição de tomar conhecimento e ratificar a 

celebração do convênio em conformidade com o Estatuto. A diretora Láiza 

informa que todos os convênios em âmbito federal são acompanhados pelo 

Sistema de Convênios (SICONV) e em âmbito estadual pelo Sistema de 

Gerenciamento de Convênios (SIGCON), desde a proposta, execução e 

celebração. A presidente do conselho submete os convênios a votação, sendo 

aprovados por unanimidade. A presidente propõe a definição do calendário das 

duas próximas reuniões ordinárias do conselho para 11 de setembro e 04 de 

novembro de 2015, após consulta aos conselheiros. O conselheiro Willian 

propõe que o conselho endosse o pedido de recursos para investimento na 

UNEMAT, considerando que o pleito é viável e representa os anseios da 

sociedade. A presidente informa que, documentalmente, o conselho pode fazer 

uma Moção de Apoio e submete a proposta a votação, sendo aprovada por 

unanimidade. A professora Ana Maria Di Renzo finaliza a sessão agradecendo a 

participação de todos. Não havendo mais nada a tratar, eu, Diego Alves da 

Rocha, lavrei a presente Ata, que depois de apresentada aos conselheiros e 

aprovada, vai devidamente assinada.  

 


