ATA DA 16'REUNIAO EXTRAORDINARIA DO CONSELHO UNIVERSITARIO
(CONSUNI) DA UN! VERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS
2

As quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia trinta de marco de dois mil e nove, no

3

AuditOrio da Reitoria, Bloco IV da Universidade Federal do Tocantins, Campus de Palmas, o

4

MagnIfico Reitor e Presidente deste Conseiho, Professor Alan Barbiero, dá inIcio a décima sexta

5

reunião extraordinária do Consuni, fazendo a leitura da convocacao para esta reunião, que possui

6

como pauta inica a apresentacão e votacão do Relatório de Prestacão de Contas e Gestão da UFT

7 -

ExercIcio de 2008. Conforme o Livro de Presencas, os seguintes conseiheiros estâo ausentes

8

mas justificaram: Albano Salustiano Pereira, Rennê Pereira da Silva e Márcio Antonio da Silveira.

9

Conselheiro Eli seu Riscarolli também näo está pre sente, in justificou e mandou representante, o

10

Administrador Cláudio Feitosa. Ainda segundo o Livro de Presencas, todos os demais

11

conselheiros estão presentes a reuniao. 0 MagnIfico Reitor parabeniza e dá boas vindas a

12

Professora Celia Maria Grandini Albiero, eleita Diretora do Campus de Miracema, que é recebida

13

sob salva de palmas e que hoje está representando a Conseiheira MarIlia de Fatima Lopes, ausente

14

por motivo de saüde. Tern inicio a apresentacão do RelatOrio de Prestacão de Contas e Gestão da

15

UFT - ExercIcio de 2008, corn a PrO-Reitora de Administracao e Financas, Conseiheira Ana LIcia

16

Medeiros, expondo, corn auxIlio de datashow, o RelatOrio em questão, que apresenta as principais

17

acOes e conseqüentes fatos administrativos da Universidade executados no perIodo de Janeiro a

18

dezernbro de 2008. A exposicão foca a execucão de programas e acOes previstos no orçarnento da

19

UFT. sendo cada urn explicitado em sua aplicacão, gestAo e resultados. Ao final, a Conseiheira faz

20

a leitura do parecer da Comissão de Administracâo e Financas que aprova, sem restricOes, o

21

Relatório em questão. A equipe da Pró-Reitoria de Administracao e Financas, responsável pela

22

elaboracao desse documento, é elogiada pela acuidade e facilidade de cornpreensão verificadas no

23

rnesrno. ApOs questionarnentos e esclarecimentos, o RelatOrio de Prestacao de Contas e Gestão da

24

UFT - ExercIcio de 2008 e aprovado em votaçAo que contou com uma abstencao, de urn dos

25

representantes docentes. Nada mais havendo a ser tratado, as dezesseis horas e trinta minutos o

26

MagnIfico Reitor dá por encerrada a presente reunião, agradecendo a presença e o empenho de

27

todos os conseiheiros. Eu, Eliana de Pinho, secretária dos trabaihos, elaborei a presente ata que

28

segue assinada pelo MagnIfico Reitor e por mim subscrita.
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ATA DA 16 a REUNIAO EXTRAORDINARIA DO CONSELHO UNIVERSITARIO
(CONSUNI) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS
As quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia trinta de marco de dois mil e nove, no
de Palmas, o
2 Auditório da Reitoria, Bloco IV da Universidade Federal do Tocantins, Campus
3 MagnIfico Reitor e Presidente deste Conseiho, Professor Alan Barbiero, dá inicio a décirna sexta
4 reunião extraordinária do Consuni, fazendo a leitura da convocação para esta reunio, que possui
5 como pauta finica a apresentacão e votacAo do Relatório de Prestacão de Contas da UFT 6 exercIcio de 2008. Conforme o Livro de Presencas, os seguintes conseiheiros não estão presentes
7 mas justificararn: Márcio Antonio da Silveira, Albano Salustiano Pereira e Rennê Pereira da Silva.
8 Conseiheiro Eliseu Riscarolli também não está presente, mas, justificou e rnandou representante, o
9 Administrador Cláudio Feitosa. Ainda segundo o Livro de Presenças, todos os demais
10 conselheiros se encontram na reunião. 0 MagnIfico Reitor parabeniza e dá boas vindas a
ii Professora Celia Maria Grandini Albiero, eleita Diretora do Campus de Miracerna, que é recebida
12 sob salva de palmas e que hoje está representando a Conseiheira Marilia de Fatima Lopes, ausente
13 por motivo de saiide. E concedida a fala a conseiheiros que desejam se manifestar sobre outros
14 assuntos que no o da pauta. Conseiheiro Aurélio Picanço solicita esciarecirnentos sobre como
15 agir em casos de professores que necessitarn ser removidos de urn curso para outro cuj o
16 colegiado ainda não está formado, ao que o MagnIfico Reitor esciarece que os rnesmos deveräo
17 seguir normativa a respeito. Conseiheiro Fábio Duarte solicita inforrnaçOes sobre o
18 desdobramento do caso sobre a rernocão da Procuradora Geral da UFT, doutora Thereza Cristina
19 Ibiapina da Rocha, ao que o MagnIfico Reitor inforrna que foram efetuados os trâmites
20 deliberados na iiltima reunio do Consuni, ou seja, entrega de carta a AGU, solicitando
21 esciarecirnentos quanto aos procedimentos dessa remoco, carta solicitando a substituiçäo
22 temporária da Procuradora Geral - que esciareceram ser de definico por parte de Brasilia, rnas,
23 adiantando que seria dificil na medida em que o Estado conta corn urn deficit de cerca de trinta
24 por cento de procuradores - e, finalmente, ernissão de nota de esclarecirnento a comunidade
25 acadêmica sobre o fato em si. Respondendo a perguntas, esciarece que a Universidade recorrerá
26 da decisão, mas lembra que a Procuradoria e vinculada a Advocacia Geral da União e não a
27 Universidade, que não possui representacão juridica prOpria. Conselheiro Márcio Galdino solicita
28 esclarecirnentos sobre o andarnento do processo do professor Albano Salustiano Pereira, ao que o
29 MagnIfico Reitor informa que a irnportância subtraIda do salário do Professor, sem prévio
30 conhecirnento do rnesrno, foi devolvida, conforme deliberacão deste Conselho; rnas prevaleceu o
31 parecer da Comissão de Sindicância, que obriga o Professor a efetuar o pagamento da multa
32 prevista, mas não da maneira corno foi efetuado. Tern inIcio a apresentacão do Relatório de
33 Prestaão de Contas da UFT - ExercIcio de 2008, corn a Pró-Reitora de Administração e
34 Financas, Conseiheira Ana Lilicia Medeiros, expondo, corn auxIlio de datashow, o Relatório em
35 questão, que apresenta as principais acOes e conseqUentes fatos adrninistrativos da Universidade
36 executados no perIodo de janeiro a dezembro de 2008. A exposicão foca a execucão de prograrnas
37 previstos no orcarnento da Universidade, sendo cada urn explicitado em sua aplicacão, gestão e
38 resultados. Ao final, a Conselheira faz a leitura do parecer da Comissão de Adrninistração e
39 Financas, que aprova, sern restricOes, o Relatório em questAo. A equipe da Pró-Reitoria de
40 Administração e Financas é elogiada pela acuidade e facilidade de cornpreensão verificadas na
41 elaboração desse docurnento. A pedido, são esciarecidas algumas questOes que remetem a dados
42 constantes no Relatório: 1) 0 Campus de Porto Nacional deverá receber a cornplementacão da
43 irnportância do Reuni empenhada em 2008, e não cornp!etarnente aplicada devido a problernas
44 verificados no sisterna de gestão de inforrnática do MEC; 2) E sugerido que, para se agilizar o
45 processo de empenho nas obras dos campi, sejarn licitadas construcOes de blocos-padrão, sern
46 divisórias internas, que serão acrescentadas quando do andamento das obras; 3) A aplicacao de
47 funçOes gratificadas tern obedecido ao critério de complexidade das funcOes, sendo sua
48 distribuicão efetuada segundo portaria que seguiu sugestão do Sintad. lnforrna que a Proap esta
49 elaborando urna lista que apresentara todas as funcOes gratificadas existentes em cada campus,
ato
50 que podera contar corn sugestOes encaminhadas àquele setor e que será disponibilizad/
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assirn que concluIda; 4) A Proap estará encaminhado aos diretores de campus orientaçöes sobre a
irnplantacão e efetivaçao das PIGs. 5) 0 Geap foi instituido corno convenio medico dos
53 servidores técnico-administrativos em cumprimento a urna determinaco dessa categoria, que
54 procedeu a urna consulta e decidiu por aquela entidade. 0 valor e o aurnento das mensalidades
ss não sào da competência da UFT, sendo sugerido que Os mesmos sejam questionados pelos
56 Sindicatos junto ao Geap, ou, se necessário, ao Procon; 6) Porto Nacional e o inico campus que
57 näo possui funçào gratificada para administrador porque, em virtude de incompatibilidades
58 ocorridas entre urn servidor desse Campus e as diretoras Professoras Barbara de Fatima Alvares e
59 Rejane de Aquino Dias, foi preferido, por esta ültirna, a perda dessa gratificacão a ficar corn o
60 servidor em questAo, que foi transferido. Ao final, o RelatOrio de Prestacao de Contas da UFT 61 ExercIcio de 2008 é aprovado em votação que contou corn uma abstencão. Nada mais havendo a
62 ser tratado, as dezesseis horas e trinta minutos o MagnIfico Reitor dá por encerrada a presente
63 reunião, agradecendo a presenca e o empenho de todos os conselheiros. Eu, Eliana de Pinho,
64 secretária dos trabalhos, elaborei a presente ata que segue assinada pelo MagnIfico Reitor e por
65 mim subscrita.
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