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Com base no Art. 1º da Resolução ConsUni nº 
Natureza Orçamentária e Administrativa (CANOA) reuniu
sala de reuniões da Reitoria, 1º andar
presença dos membros: Dácio Roberto Matheus, presidente em exercício da
Hetem Junior, diretor do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas 
(CECS); Júlio Blumetti Facó, pró
representante dos técnicos administrativos; Ronei Miotto, diretor do Ce
e Humanas (CCNH); Vitor Emanuel Marchetti Ferraz Junior, pró
desenvolvimento institucional.
Marcelo Bussoti Reyes, vice
(CMCC); Roberto Asano Júnior, represen
Ribeiro, chefe da Divisão de Planejamento e Apoio à Gestão da ProGrad; Soraya Cordeiro, 
secretária-geral. Havendo quórum, a reunião
Dácio Roberto Matheus, substituindo professor Klaus Capelle, convocado para reunião com a 
Presidência da República. 
 

UTILIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

Exposição 
 
Trata-se da apresentação, por Rail Ribeiro, chefe da 
da ProGrad, da minuta de resolução que revoga e substitui a ConsUni nº 98. 
necessidade de ajustes orçamentários, a referida 
seguindo a tendência de não explicitar valores nos normativos, 
apenas faz referência à Ação 20RK, fonte dos recursos para 
Resolução CG nº 008. 
 
Ao longo das discussões, entende
prudente que se aguarde a 
Grupo de Trabalho específico, visto que 
 
Parecer CANOA: visando à otim
Conselhos Superiores, a CANOA decide suspender a discussão da Resolução ConsUni até que a 
ConsEPE esteja finalizada e seja deliberada por esse Con
desta Comissão a revisão da Resolução ConsUni a fim de encaminhá
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PARECER CANOA 

º da Resolução ConsUni nº 145, de 4 de dezembro de 20
atureza Orçamentária e Administrativa (CANOA) reuniu-se no dia 10 de março de 2016

de reuniões da Reitoria, 1º andar, Torre I, Bloco A , em sua I reunião 
Dácio Roberto Matheus, presidente em exercício da

Hetem Junior, diretor do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas 
Júlio Blumetti Facó, pró-reitor de administração; Luísa Falconi Alvarenga, 

representante dos técnicos administrativos; Ronei Miotto, diretor do Centro de Ciências Naturais 
Vitor Emanuel Marchetti Ferraz Junior, pró-reitor de planejamento e 

desenvolvimento institucional. Ausentes: Arnaldo dos Santos Júnior, representante dos docentes; 
Marcelo Bussoti Reyes, vice-diretor do Centro de Matemática, Computação e Cognição 

Roberto Asano Júnior, representante discente de pós-graduação. 
Divisão de Planejamento e Apoio à Gestão da ProGrad; Soraya Cordeiro, 

Havendo quórum, a reunião tem início às 14h11, sob presidência do professor 
Dácio Roberto Matheus, substituindo professor Klaus Capelle, convocado para reunião com a 

UTILIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

 

se da apresentação, por Rail Ribeiro, chefe da Divisão de Planejamento e Apoio à Gestão 
, da minuta de resolução que revoga e substitui a ConsUni nº 98. 

necessidade de ajustes orçamentários, a referida Resolução precisa ser 
seguindo a tendência de não explicitar valores nos normativos, apresentou
apenas faz referência à Ação 20RK, fonte dos recursos para realização das ações descritas na 

Ao longo das discussões, entende-se que antes de rever a menciona Resolução do ConsUni, é 
a finalização da revisão da Resolução ConsEPE nº 42, em curso em 

Grupo de Trabalho específico, visto que os dois normativos têm estrita relação.

visando à otimização do encaminhamento das Resoluções nos respectivos 
Conselhos Superiores, a CANOA decide suspender a discussão da Resolução ConsUni até que a 
ConsEPE esteja finalizada e seja deliberada por esse Conselho. A partir daí, retornará à pauta 

a revisão da Resolução ConsUni a fim de encaminhá-la apropriadamente.
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embro de 2014, a Comissão de 
10 de março de 2016, na 

reunião ordinária de 2016, na 
Dácio Roberto Matheus, presidente em exercício da CANOA; Annibal 

Hetem Junior, diretor do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas 
; Luísa Falconi Alvarenga, 

ntro de Ciências Naturais 
reitor de planejamento e 

Arnaldo dos Santos Júnior, representante dos docentes; 
Matemática, Computação e Cognição 

graduação. Não votantes: Rail 
Divisão de Planejamento e Apoio à Gestão da ProGrad; Soraya Cordeiro, 

tem início às 14h11, sob presidência do professor 
Dácio Roberto Matheus, substituindo professor Klaus Capelle, convocado para reunião com a 

UTILIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS  

Divisão de Planejamento e Apoio à Gestão 
, da minuta de resolução que revoga e substitui a ConsUni nº 98. Em função da 

esolução precisa ser revisada. Contudo, 
apresentou-se uma versão que 

realização das ações descritas na 

se que antes de rever a menciona Resolução do ConsUni, é 
Resolução ConsEPE nº 42, em curso em 

normativos têm estrita relação. 

ização do encaminhamento das Resoluções nos respectivos 
Conselhos Superiores, a CANOA decide suspender a discussão da Resolução ConsUni até que a 

selho. A partir daí, retornará à pauta 
la apropriadamente.  


