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As quinze horas do dia dezenove de novembro de dois ml] e quinze, no AuditOrio da Reitoria,

Bloco IV, Campus de Palmas. o MagnIfico Reitor e Presidente deste Conselho. Prof. Márcio
Silveira, dá inIcio a trigésirna oitava reunião extraordinária do Consuni. Conforme o livro de
presencas 0 Conselheiro Vinicius Pinheiro Marques está ausente, mas justificou. Já o Conselheiro
Marcos Antonio dos Santos está ausente e näo encaminhou justificativa e a Conselheira Francisca
Rodrigues Lopes estd ausente. rnasjustificou e encaminhou, como representante, o Professor Marco
Aurélio GOmes de Oliveira. Todos os demais Conselheiros estäo presentes a reuniâo. Em seguida, o
MagnIfico Reitor faz a leitura da Convocaco e respectiva pauta, que possui os seguintes processos
para apreciação: Item 1) Proc. n.° 23 101.002774/2015-27 - Referendar a homologacao dos nomes
dos membros do. Conselho Superior da FAPTO e Item 2) RelatOrio Arival de Gestâo 2014,
DemonstraçOes Contábeis 204 e Relatório de Avaliacao de Desempenho da FAPTO 2014 para fins
de recredeniarnento da FAPTO junto ao Ministério da Educaco (MEC) e Ministério da Ciência,
Tecnologia e lnovaçäo (MCTI). Tern i'nicio a apreciacäo da pauta. Conselheiro Raimundo Nonato
Noronha Alves, relator, apresenta o relato do Item 1 da pauta, que sugere a hornologacao e
referendo dos nomes dos seguintes servidores para comporem o Conselho Superior da FAPTO pelo
perlodo de 05/11/2014 a 11/06/2016: a) Professor Alex Pizzio - Membro representante da area de
pesquisa; b) Professor Delson Henrique GOrnes - Membro representante da area de Ensino de
Graduaçao; c) Servidor Leonardo Pens - Membro representante da area de adrninistracäo pi'iblica e
de FundaçOes; d) Acadêmico Maiquei Krutzmann - Membro representante da categoria discente e)
Servidor Edy César dos Passos J(inior - Membro representante da categoria de servidores técnicoadministrativos: f) Professor Tarso da Costa Alvim - Membro representante dos Diretores dos
Campi e g) Professor Rai-non Gomes Queiroz - Membro representante da area de extensão. Em
discusso, a Conselheira Aa Lucia de Medeiros salienta a importância da participacão de urn
Diretor de Campus no Conselho da Fapto, ao que é acompanhado pelo MagnIfico Reitor na
sugestäo. Em seguida, os conselheiros apresentam dividas relacionadas aos nomes indicados e o
Diretor Executivo da FAPTO, Leo Araó.jo, esciarece as diTividas levantadas. Salienta ainda que os
membros do Conselho näo podem ser servidores da Universidade que possuam Cargo ou Funcao de
Direçâo. Em vQtacão, o parecer do relator é aprovado corn urna abstencao. Dando continuidade.
passa-se a análise do Item 2) Relatório Anual de Gesto 2014, DemonstracOes Contábeis 2014 e
RelatOrio de Avaliacao de Desempenho da FAPTO 2014 para fins de recredenciarriento da FAPTO
junto ao Ministénio da Educacao (MEC) e Ministério'da Ciência, Tecnologia e lnovaçao (MCTI).
Relator: Cons. Rairnundo Nonato Noronha Alves. Este passa a palavra ao Diretor Executivo que
apresenta. corn o auxIlio do Datashow, informacOes importantes que constam dos documentos ora
apreciados. Ao final da apresentacão o MagnifiCo Reitor parabeniza o Diretor Executivo e sua
equipe e agradece pelo trabalho desempenhado. Em discussäo os Conseiheiros Ana Lucia de
Medeiros e Waldecy Rodrigues parabenizam pela apresentacào e pelo papel que a FAPTO
desempenha junto a Universidade. Em seguida o relator procede a leitura do parecer em itido pela
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Cornissão de Adrninistraçäo e Finanças, a seguir descrito na Integra: "Ressaila-se que asfundaçöes
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de Apoio criadas corn a JInaiidade de dar apoio a piojelos de pesquisa, ensino, exiensJo e de
desenvolvirnento inslilucional, cienilfico e lecnoiógico, sendo este, de inleresse c/a Fundaçiio
Univercidade Federal do Tocantins. Ni7o é dernais ressaltar que o apoio da FAPTO, o aiendiinenio
das deinandas do UFT quanlo a ges/ào de recursos, projelos de pesquisa e exlensâo, ocorre coin
grande, eficiência, como resuliaclo da relação da UFT corn a FAPTO, cila-se o aurnento do
producJo acadêinica como aprovaçao c/c novos inestrados e doulorados. No que lange a aprovacão
das pecas contáheis corn ressaivas aponiadas no relatório de audiloria, cabe recornendar a esse
Conselho Superior - CONS UNJ, , o devido acompanharnento quanlo as questöes suscitadas como
ressaivas no relaf6rio de Auditoria Independente, Conselho Fiscal e Superior da FAPTO.
En/re/onto, jOce ao exposto, considerando a impor/Oncia do FAPTO na condu(ão de var/os
projetos do Universic/ade Federal do Tocantins, coino /oi evidenciado no relalório de aiividades.
do necessidade de renovacao do alo de regisiro de credenciamenio jun10 aos Minister/os do
Educa(âo e do CiCncia, Tecnologia e Inovação. conio [undaçiio de apojo, no forina c/a Lei ii.
8.958194, considerando aiiida, que as pécas contObeis foram aprovadas de acordo corn as
deciaraçOes da auditoria independenle e o Conselho Fiscal do FAPTO e, da iniporlOncia desies
projelos para o desenvolvithento do ensino, pesquisa e do extensâo c/a UFT e para o Esiado do
Tocantins, nianifesiarnos o volo pc/a: a) Aprovação do Re/atório Anual de Gesiao 2014
Demons (raçöes ConiObeis; b) Aprovaçâo do ReiatOrio de Avaiiaçào e Desempenho: c) Atesiamos
que a FAPTO cunipre o art. 4°-A do Lei n.'8.958194 e d) Renovação do alo de credenciarnenlo do
FA.PTO jun10 ao GAT-./l'IEC,'MCTI conio fundaciio c/c apoio.a LIFT". Em votaçâo, o parecer do
relator é aprovado. Nada mais havendo a ser tratado, as quinze horas e trinta e urn minutos o
MagnIfico Reitor dá por encerrada a presente reunião, agradecendo a presenca e o enipenho de
todos os Coiiselheiros. Eu, Claudinéia Pereira da Silva, secretária dos trabaihos, elaborei a presente
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ata que segue assinada pelo Magnifico Reitor e por mirn subscrita.

40
41
42
43
44
45
46
47

48
49

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Jk4QL -

MARCIO SILVEIRA
Reitor

CLAUDINEPEREIRA DA SILVA
Secretária dos Orgaos Colegiados Superiores

isabeE Cristina Aukr Pereira
R.eItO no Exerciclo da Reiteda
Unvecsklade Federal do TocantinS

hi

2

