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PARECER CANOA 

RELATÓRIO DE GESTÃO 2014 

 

Com base no Art. 1º da Resolução ConsUni nº 145, de 4 de dezembro de 2014, a Comissão de 
Natureza Orçamentária e Administrativa (CANOA) reuniu-se no dia 12 de março de 2015, na 
sala de reuniões da Reitoria, 1º andar, Torre I, Bloco A , em sua I reunião ordinária de 2015, na 
presença dos membros: Klaus Capelle, presidente da CANOA; Annibal Hetem Junior, diretor do 
Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas (CECS); José Carlos Dugo, pró-
reitor adjunto de administração; Marcelo Bussoti Reyes, vice-diretor do Centro de Matemática, 
Computação e Cognição (CMCC) e Vitor Emanuel Marchetti Ferraz Junior, pró-reitor de 
planejamento e desenvolvimento institucional. Ausentes: Daniel Dubosselard Comin Lot, 
representante dos técnicos administrativos; Igor Wanderley Reis Dias, representante discente de 
pós-graduação; Ronei Miotto, diretor do Centro de Ciências Naturais e Humanas (CCNH); 
Wauber Bezerra de Magalhães Maurício Junior, representante discente de graduação e Wesley 
Góis, representante dos docentes (ausência justificada). Não votantes: Soraya Cordeiro, 
secretária-geral e Vanessa Bomfim, coordenadora de planejamento orçamentário da Pró-Reitoria 
de Planejamento e Desenvolvimento Institucional (ProPlaDI).  

 
A reunião teve início às 14h, porém às 14h30, foi constatada a ausência de quórum mínimo e 
então o presidente da CANOA iniciou a reunião de forma não deliberativa. O pró-reitor de 
planejamento e desenvolvimento institucional, professor Vitor Marchetti, apresentou o Relatório 
de Gestão do exercício 2014.  Houve vários questionamentos e sugestões apresentados pelos 
presentes, que foram esclarecidos e acatados pela ProPlaDI. O presidente da CANOA consultou 
os presentes se estariam de acordo com o encaminhamento do Relatório apresentado para a 
Ordem do Dia da pauta da I sessão ordinária do Conselho Universitário, a ser realizada no dia 24 
de março de 2015, ao que todos se pronunciaram favoravelmente. Dessa forma, o presidente 
aprovou, ad referendum da CANOA, o presente parecer.  


