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As quatorze horas e trinta minutos do, dia vinte e seisde marco de dais mil e treze, no AuditOrio do
• 2 Campus Universitário de Miracema, o MagnIfico Reitor e Presidente deste ,Conselho, Professor
3 Márqio Silveira, dá inIcio a octogésima reunião ordinária do Consuni, fazendo a leitura da
4 convocacão e respectiva pauta, que e aprovada e segue a seguinte ordem: Item 1) Leitura e votacäo
79a Reunião Ordinária do Con"suni; Item 2) Informes; Item 3) Processo n.°
5 da ata da
6 • 23101.001021/2013 -32 - Calendário Acadêmico'PAR-FOR 2013; Item 4) Processo 11.0
7 23101.00097112013-40 - Pédido de aprovaçâo de calendário acadêmico especial para os alunos do
8 8 Perlodo do Curso de Medicina (Campus de Palmas); Item 5) Pr6cesso n.° 23101.001058/20139 61 - Validaçâio da utilizacào do Calendário Acadêmico Regular UFT 2012/2013 para os alunos da I
10 turma de formandos do Curso de Médicina (Campus de Palmas); Item 6) Processo
11 23101 001020/2013-98 - Aprovacâo integral, do Proj eto "Conferéncia Nacional de EducacAo 12 CONAE" - Etapa Muñicipal/Intermunicipal e Estadual/Tocantins e aprovacão da contratação da
13 FAPTO para execuçâo finan'ceira 'do referido projeto; Item 7) Outros assuntos. Conforme o Livro
14 de presencas, o Conseiheiro Luis Eduardo Bovolato está ausénte, mas encaminhou justificativa. 0
,.1 5 Conseiheiro George Lauro Ribeiro de Brito nâo está presente, mas justificou e èricaminhou, como
16 representante, a Professora Giselli de Almeida Tomarozzi Lima. Todos Os demais conseiheiros
17 estão presentes a reuniâo. Tern início a apreciaçào da pauta. Item 1) Leitura e Votacâo da Ata da
18 79a Reuniào Ordinária do Consuni. Após. a leitura dà ata pela secretária e apontamentos 'dos
19 Conseiheiros, em votação, a mesma é aprovada. Item 2) Informes; 0. MagnIfico Reitor inicia
20 apreseritando 'a Professora' 'Celene Fidelis Frias Ferreira como assessora de Comunicaco da UFT
21 que atuará em conjunto corn a Diretoria de ComunicacAo e solicita aos Conseiheiros que
22 contribuam corn as informacOes dos campi para o Piano de C,omunicacãoda UFT, que terá paUtas
23 acerca do ensiflo, pesquisa e extensão. Agradece a Conseiheira Célia Maria Grandini Albiero pelo
24 ácolhimento dos membros do Consuni neste Campus e parabeniza a professora Vânia Maria de
25 Araüjo Passos pela vitória na eleição para Diretor do Campus de Miracerna, mandato 2013-2017.
26 Lembra que esta é urna das primeiras reuniOes de Conseiho realizada nos Campi Jo interior, e que
27 a proposta e percorrer todas as cidades em que a UFT possuu Campus, integrando a cornunidade
28 'acadêmica Conseiheira Juscéia Aparecica Veiga Garbelini parabeniza esta iniciativa a qual
29 ressalta a caracterIstica multicampi da UFT. Lê docurnento que a direcao de Porto Nacional
30 encaminhou a TV Anhanguera informando das providêñcias tornadas acerca da segurarìca dos
31 acadêmicos no entorno do Campus. Conseiheira Celia Grandini Albiero agradece a pres'enca de
32 todos nesse momento tAo especial que é o encerramento de sua gestAo e informa que foi distribuldo
33 o Re!atório de GestAo 2009-2013. Lê documento que dispOe sobre dados relacionados a p;ioridade
34 para a consolidacAo e expansAo do Campus, produzido pelo Conselho Diretor e em seguida o
35 entrega formalmente ao MagnIfico Reitor. Conse!heiro Aurélio Pessoa Picanco soiicita urna MocAo
36 de Aplausos a Conse!heira Celia pe!o trabaiho desempénhado frente a direcAo do Campus de

Miracerna nos ültirnos quatro anos. Informa do incidente ocorrido ia bibliotecä do Campus de
pairnas durante urn evento, onde foi acionado o sistemà de incêndio que estava fechado e como
39 consequência houve a inundacao daquele setor. Agradece a Diretoria de Obras .peld apoio na.
40 verificaçào e rèsoluçAo do problema. Solicita formalmente ao Conseiho: que seja formada uma
41 Cornissão de Sindicância para averiguação e -impu.tacão das responsabilidades pelo ocorrido.
.42 Conseiheiro José Pereira Guirnarães apresenta urn . breve histórico acerca do processo dc
43 cOntratacâo das cantinas dos. campi e mencioria que a licitação foi feita baseada no menor preco de
44 24 itens normalmente consumidosern ianche A empresa deverá peimanecer corn ostes precos pelo
45 perIodo de urn ano. A tabela de preços será disponibilizada pela Universidade e a Comunidade
46 Acadêrni3a poderá fazer o acompanharnento Se. as cantinas estão seguindo 0 que foi contratado.
47 Conseiheira Ana Lucia de Medeiros informa que foi realizada a primeira reunião ampliada da
48 equipe que ira coordenar e implantar o piano diretor participativo ern 'cada Campus. Conta corn a
49 co1aóracào e a participacão de toda a cornunidade acadêrnicä, parade fato implantar uma cuitura
50 dc planejamento na universidade objetivando a consolidacao e uma rnelhoria continua. 0
51 MagnIfico. Reitor repassa a palavra ao servidor Juliano Alves Rios, Diretor de Tecnologia da
52 Informaça 6,. para apresentacAo do novo portal da UFT na internet Corn o auxiho do Datashow, o
53 diretor apresenta o novo'site e esciarece dUvidas dos Conseiheiros. Item 3) Calendário Acadêrnico
54 PARFOR 2013.- Relatora: Conseiheira Berenice Feitosa Aires. Parecer da Comissão de Legislacâo
55 e Normas: Sugere a aprovação do docurnento na Integra. Após esclâre.cimento de dUvidas dos
56 Conseiheiros, o calendário é aprovado. Item 4) Pedido de aprovacão de calendário acadêrnico
57 especial para os alunos do 8° perIodo do Cijrso de' Medicina (Campus de Palmas) - Relator:
58 Conseiheiro IdemarVizol1i. Parecet da Comissão de Legisiaçao e Normas: Defere-se a solicitacao
59 devendo a PROGRAD, ern coñjunto corn o curso, elaborar urna propostà de caiendário que será
60 aprovado pelo Colegiado e pelo Conseiho Diretor do Campus. Em discusso, a Conselheira Isabel
61 esclarece a situacão dos acadêmicos do oitavo perlodo do curso de Medicina quë estäo entrando no
62 internato. 0 Conselheiro Aurélio Pessoa Picanco ressalta a importância de se deferir 'o pedido, para
63 que os alunos não sejarn prejudicados. Em votacão, o pedido é aprovado. Item 5) Validacao da
64 utilizacäo do Calendário Acadêmico Regular UFT 2012/2013 para os alunos da I Turma de
65 Formandos do. Curso de Medicina (Campus de Palmas) - Relator: Conseiheiro .Idernar Vizolli.
66 Parecer da Comissâo: Sugere a aprovacão da validacão. Em votacão: aprovado. Item 6) Aprovâção
67
integral do Proj eto "Conferênôia Nacionàl de Educacão - CONAE" - Etapa..
.68 Municipal/Intermunicipal e Estadual/Tocantins e aprovacão da confratacao da FAPTO para
69 execução financeira do referido projeto. Relatora: .Conselheiia Kristinne Kelly Rosa Borges Vaz.
70 Parecer da Cornissâo de Administracao eFinanças: Sugere a aprovacäo do projeto, bern como a
71 autorizaçào para a participacão dos servidores elencados no piano de trabaiho: •Após
72 esciarecimentos acerca do proj eto, o parecer e aprovado Nada mais havendo a ser tratado, as
73 dezesseis horas e vinte e cinco minutos o MagnIfico Reitor dt por encerrada a presente reunião,
74 agradecendo a presenca e o ernpenho de tod9os conselheiros. Eu, Ciaudinéia. Pereira da Silva,
75 secretá.ria dos trabalhos, elaborei a presenteata/e. segue assinada pelo MagnIfico Reitor e por
76 mim subscrita
i or
.
• •. 1rioSilveira.
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