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As quatorze horas e cinquenta e dois minutos do dia quinze de abril de dois mil e quinze, no
AuditOrio da Reitdria; Bloco IV, Campus Universitário de Palmas, o Magnifico Reitor e
Presidente deste Conselho, Professor Márcio Silveira, dá inIcio a trigésima quinta reunião
extraordinãria do Consuni, fazendo a leitura da convocacão e respectiva pauta, que tern como
Cmico ponto, a apresentacão e votação do •RelatOrio de Gestão da UFT - ExercIclo 2014.
Conforrne o Livro de Presenças, os Conseiheiros Eduardo Andrea Lemus Erásrno e Ana Likia de
Medeiros estão em gozo de férias, tendo como representantes legais os Professores Rodrigo de
7
Castro
Tavares e Mar11 Terezinha Vieira. respectivamente. Os Conselheiros Arnanda Teixeira e
8
Vinicius Pinheiro Marques estão ausentes e nãojustificaram. Todos os dernais conseiheiros estão
9
presentes a reuniao. Tern inIcio a apresentacão do RelatOrio.- Conseiheira Mar11 Terezinha Vieira
10
expOe, corn auxIlio de DatashQw, o docurnento em questão elaborado em observãn'cia as normas
11
do Tribunal de Contas da União (TCU). São listadas, ainda, as açöes real izadas e executadas pela
12
Universidade no perIodo de 1°'dejaneiro a 31 de dezernbro de 2014. Menciona a inclusão do
13
Planejarnento Estratégico da Instituição para o perIodo 2014-2022 e apresenta a análise dos
14
15 - indicadores de desempenho da Universidade, bern corno dados relativos a servidores, alunos e
Programas Institucionais. Em discussão, a servidora da técnico-adrninistrativa da PrO-Reitoria de
16
Avaliação e Planejarnento. Ideirna de Melo Rodrigues Abreu, esclarece algurnas dóvidas
17
levantadas pelos Conseiheiros acerca do docurnento. Conselheira Juscéia Aparecida Veiga
18
Garbelini salienta a importância do RelatOrio para a publicidade das acOes da Universidade. Ao
19
final da explanação, o Relatório de Gestão da UFT - ExercIcio 2014 é aprovado por
20
unanirnidade. Nada mais havendo a ser tratado, as quinze horas e vinte e sete minutos o
21
MagnIfico Reitor dã por encerrada a presente reunião, aradecendo a presenca e o empenho de
22
todos os conselheiros Eu, Claudinéia Pereira da Silva, secretária dos trabalhos, elaborei a
23
presente ata que segue assinada pelo MagnIfico Reitor e por mim subscrita.
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