
ESTADO DE MATO GROSSO 
SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO 
CONSELHO CURADOR 

 

Ata da 2ª Sessão Ordinária do CONCUR de 2018                                                                            Página 1 de 3 

ATA DA 2ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 2018 
CONSELHO CURADOR 

Cáceres/MT, 28 de Novembro de 2018 

Aos vinte e oito dias do mês de novembro 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 2ª 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), Carlos 
Roberto dos Santos Junior (Representante Suplente das Classes de 
Empregados de Âmbito Estadual), Anderson Marques do Amaral 
(Representante Suplente do Segmento Docente) e Guilherme Angerames 
Rodrigues Vargas (Representante Titular dos PTES). 

Ausências 
justificadas 

Wanderlei dos Santos (Representante Titular das Classes de Empregados de 
Âmbito Estadual), Luiz Jorge Brasilino da Silva (Representante Titular do 
Segmento Docente) e 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 convida aos 
presentes para ao evento da posse da nova gestão 2019-2022, que ocorrerá no dia 18 de 
dezembro. Em seguida solicita ao diretor da FAESPE, Valter Gustavo Danzer, para realizar as 
explanações quanto as atividades da fundação. Em fala o diretor, ressaltou quanto as finalidades 
da fundação perante a universidade, informou ainda quanto ao processo de investigação em 
curso dentro da fundação quanto a gestão anterior, e que esta tem afetado a normalidade dos 
trabalhos, contudo reforçou que todos os trabalhos tem se pautado na legalidade, realizou 
apresentação do organograma das funções da fundação e das ações que estão sendo 
realizadas, quanto a filiação do CONFIES, prestação de conta à CGE-MT, e ainda sobre a 
aptidão em receber recursos e realizar convênios no Estado, quanto a instituição de comissão 
para elaboração e acompanhamento de licitações, e ainda quanto a elaboração de manual de 
procedimentos e controle patrimonial. Informou quanto a regulamentação de pagamentos de 
diárias, pagamentos bancários pela fundação, a revisão financeira com o município de Cáceres, 
a cobrança de convênios firmados, e ainda quanto aos projetos, estabeleceu relatórios, análises, 
pareceres e controle destes convênios, revisão de cronogramas e análise de planos de trabalho, 
e quanto a diferenciação entre parecerias privadas e públicas. Informou que estabeleceu 
regulamentações para realização dos trabalhos entre a fundação e a universidade, e quanto a 
publicidade das atividades da fundação por meio de mídias digitais. Ressaltou quanto as ações 
diferenciadas realizadas pela fundação que trouxeram facilidades operacionais a universidade, e 
quanto as parcerias que a fundação realiza com órgãos e instituições e suas metas previstas. 
Em seguida a Presidente passa a fala a servidora Valci Aparecida Barbosa, que realizou a 
apresentação do relatório da comissão dos trabalhos realizados do PEP e Congresso 
Universitário que culminaram na Resolução nº 050/2018-CONSUNI, informou ainda que foi 
deliberado pelo CONSUNI que para a implementação das decisões do Congresso Universitário 
e PEP seriam estabelecidas novas comissões para acompanhamento da implementação, com o 
auxílio da Comissão Central. Em seguida o coordenador do Programa Parfor, Prof. Flávio Luís 
Paula de Almeida, informou quanto a vinculação do programa dentro da estrutura da 
universidade, quanto a concepção do programa em ambiente nacional e a adesão da instituição 
ao programa, ressaltou a dinâmica para ingresso do programa, e quanto a adesão das IES do 
Estado ao programa, informou ainda quanto aos números de demanda nacional, e dos cursos 
atendidos pelo programa e pela UNEMAT, informou quanto as políticas adotadas para execução 
do programa dentro da instituição, e quanto ao financiamento das atividades do programa. A 
presidente apresenta a Ata da 1ª Sessão Ordinária do ano de 2018, previamente disponibilizada 
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para apreciação dos conselheiros, sendo aprovada por unanimidade. Em seguida foi definida a 
ordem do dia, conforme convocação disponibilizada previamente, da seguinte forma: 

 

1. Resoluções Ad Referendum do CONCUR 
Resolução nº 002/2018 - Encaminhamento ao Chefe do Poder Executivo Estadual, para 
nomeação, os nomes do Reitor e Vice-Reitor, escolhidos pela comunidade universitária. 

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

Apresentação 
e Discussão 

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

Votação Homologada por unanimidade.  

 

2. Proposta Orçamentária do Plano de Trabalho Anual 2019 

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

Apresentação 
e Discussão 

O pró-reitor de Planejamento e Tecnologia da Informação, Francisco Lledo, 
informou quanto aos repasses orçamentários de 2019 pelo governo estadual, 
quanto aos empenhos do exercício do ano de 2018, informou ainda quanto aos 
montantes de despesas com pessoal, investimentos e outros. Em seguida 
apresentou o PTA da instituição para 2019. A presidente indagou quanto a 
esclarecimentos, dúvidas, não havendo manifesto, encerra a discussão da 
pauta. 

 

3. Credenciamento da Fundação de Apoio ao Ensino Superior Público Estadual – FAESPE 
junto à Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia – SECITEC. 

Observação Em atendimento ao disposto no inciso IV do Art. 4º do Decreto 1.808 de 2013. 

Apresentação 
e Discussão 

O diretor da FAESPE, Valter Gustavo Danzer, informou quanto a Lei 
Complementar que trata de fundações de apoio e o decreto que exige a 
deliberação por ATA do conselho da instituição para realização do 
credenciamento na Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia – SECITEC, 
conforme decreto vigente. Em fala o conselheiro Guilherme, indagou quanto a 
fundação FAEPEN, a presidente em resposta informou que em conselho 
posterior será solicitada a presença da FAEPEN para apresentação das 
atividades junto a este e aos demais conselhos da Universidade. A presidente 
indagou quanto a esclarecimentos e não havendo manifesto, colocou em 
votação. 

Votação 
Homologado por unanimidade o credenciamento da FAESPE junto a 
SECITEC. 

 

4. 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 Contratos e Convênios devido a impossibilidade 
de presença para apresentação da pauta celebrados no último trimestre, foi 
solicitado que fosse realizado pela assessora Cristhiane Santana de Souza, 
que realizou a leitura do documento encaminhado, ressaltando que a 
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documentação foi disponibilizada antecipadamente aos conselheiros e 
separadas em convênios com transferência de recursos, sem transferência e 
com recursos externos, conforme deliberado em sessão anterior. A presidente 
indagou quanto a esclarecimentos, não havendo manifesto, colocou em 
votação. 

Votação Homologados por unanimidade. 

 

A professora Ana Maria Di Renzo finaliza a sessão agradecendo a participação de todos, 
ressaltou quanto a importância da participação de membros do governo, conforme estabelecido 
em regimento do conselho, que não tem ocorrido nas últimas sessões devido à falta de 
indicação, informou ainda que a fim de facilitar a participação desses membros que a sessão 
deva ser realizada no escritório de representação da Universidade, localizada em Cuiabá. Não 
havendo mais nada a tratar, eu, Robson da Silva Souto, secretário “Ad hoc” 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) 

 

 


