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Com base no Art. 2º da Resolução ConsUni nº 28, de 30 de setembro de 2009, a Comissão de 
Natureza Orçamentária e Administrativa (CANOA) reuniu-se no dia 10 de março de 2014, na 
sala de reuniões da Reitoria, 1º andar, Torre I, Bloco A , em sua I reunião ordinária de 2014, na 
presença dos membros: Klaus Capelle, coordenador da CANOA; Dácio Roberto Matheus, vice-
reitor; Annibal Hetem Junior, diretor do CECS; Daniel Dubosselard Comin Lot, representante 
dos técnicos administrativos; Edson Pinheiro Pimentel, diretor do CMCC; Igor Wanderley Reis 
Dias, representante discente de pós-graduação; Júlio Francisco Blumetti Facó, pró-reitor de 
administração; Ronei Miotto, diretor do CCNH; Vitor Emanuel Marchetti Ferraz Junior, pró-
reitor de planejamento e desenvolvimento institucional;. Ausente: Silas de Melo Furtado, 
representante dos discentes de graduação. Ausência justificada: Wesley Gois, representante dos 
docentes. Não votantes: Fabiane de Oliveira Alves, chefe da Divisão de Conselhos, Rail Ribeiro 
Filho, chefe de divisão de planejamento e apoio à gestão da ProGrad; Regina Barbosa do 
Nascimento, coordenadora de orçamento substituta  e Leonardo Ribeiro da Silva, economista da 
ProPlaDI. Havendo quórum legal, o coordenador da CANOA abre a sessão às 14h06, com as 
discussões que geraram o seguinte parecer a ser apreciado, na Ordem do Dia, pelo Conselho 
Universitário (ConsUni), em sua I sessão ordinária, a ser realizada em 25 de março de 2014:  

 
MINUTA DE RESOLUÇÃO QUE REVOGA E SUBSTITUI A RESOLU ÇÃO CONSUNI 
Nº 101, QUE AUTORIZA A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS ORÇAM ENTÁRIOS PARA 

A REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DESCRITAS NA RESOLUÇÃO CONSE PE Nº 106 E 
POR ELA REGULAMENTADAS. 

 
 

Rail Ribeiro explicou tratar-se de uma Resolução relacionada ao orçamento da Pró-Reitoria de 
Graduação (ProGrad), mais especificamente a uma conta destinada a prover recursos anuais  
para atividades didáticas extrassala.  
 
Desde 2010, quando do início da destinação dos referidos recursos, a utilização tem sido baixa. 
Ao longo do tempo verificou-se não haver aumento na procura por essa verba, fato que motiva a 
solicitação de diminuição da provisão de recursos financeiros descrita na Resolução ConsUni nº 
101, de R$ 120mil para R$ 60mil. 
 
Após esclarecimentos e propostas de aprimoramento, foram aprovadas, por unanimidade, 
alterações de modo que o Art. 1º passa ter a seguinte redação: “Autorizar a utilização de 
recursos financeiros para a realização das ações descritas e regulamentadas na Resolução 
ConsEPE nº 106, referentes à concessão de auxílio financeiro para atividades didáticas 
extrassala aos professores das disciplinas de graduação”. E o Art. 2º “Fica estabelecido o 
montante anual de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para a realização das ações descritas no 
artigo anterior”. 
 
Por fim, ficou acordado que a ProGrad, em parceria com a ProPlaDI, realizará um levantamento 
nas Resolução que explicitem ações orçamentárias de modo que seja feita uma atualização. 
 
Professor Klaus questionou a Comissão quanto ao encaminhamento.  Por unanimidade, a 
CANOA encaminhou o documento para Ordem do Dia da I sessão ordinária do ConsUni que 
acontecerá no dia 25 de março de 2014, recomendando sua aprovação.  


