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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG 
SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS 

CONSELHO UNIVERSITÁRIO 
 

ATA 434 
 
Aos nove dias do mês de outubro do ano de dois mil e quinze, às oito horas, 
reuniu-se extraordinariamente o Conselho Universitário, sob a presidência da 
Profª. Drª. Cleuza Maria Sobral Dias, com a presença dos seguintes membros 
titulares: Adriana Elisa Ladeira Pereira, Alberto Carlos de Souza Campos, Carla 
Teresinha do Amaral Rodrigues, Carlos Eduardo Pereira de Quadros, Caroline 
Carneiro Balbela, Carlos Roberto de Menezes Peixoto, Claudia Mentz Martins, 
Claudio Moss da Silva, Cleber Palma Silva, Daniela Martí Barros, Danilo Giroldo, 
Fábio de Aguiar Lopes, Fernando Agustinho Balansin, Gionara Tauchen, Glauber 
Acunha Gonçalves, Joaquim Vaz, Karin Christine Schuwarzbold, Leandro Bresolin, 
Leila Mara Barbosa Costa Valle, Liane Bonato, Maurício Garcia dos Santos, 
Patrick Matos Freitas, Priscila Aikawa, Raquel Pereira Quadrado, Sibele da Rocha 
Martins, Vanderlei Manica e Wagner Costa Oliveira. O Secretário, a pedido da 
Senhora Presidenta, registrou a presença dos substitutos e o motivo da 
substituição: Milton Luiz Paiva de Lima, suplente de Volnei Anderson, 
representante da EE (titular afastado por motivo de força maior); Adriana Maria de 
Sousa, suplente de Mônica Tiyoko Morioka Hashimoto, representante discente da 
graduação (titular afastada por motivo de força maior). Justificaram ausência: 
Claudio Moss da Silva, representante da FaMed (afastado por motivo de força 
maior); Kamila Lockmann e Joice Araújo Esperança, respectivamente titular e 
suplente da representação do IE; Erik Muxagata, representante do IO (afastados a 
serviço da Universidade); Fernando D’Incao e Marcelo Dutra da Silva, 
respectivamente titular e suplente da representação do IO (afastados a serviço da 
Universidade). Ausentes sem justificativa: João Carlos Brahm Cousin, ex-reitor; 
Guilherme Savi Farina, representante estudantil da graduação; Carla Beatriz 
Medeiros Klein, representante do ILA; Cassiane de Freitas Paixão, representante 
do ICHI; Márcio Dorneles de Sousa, suplente de Claudio Moss da Silva, 
representante da FaMed; Danilo Vicensotto Bernardo, representante do ICHI; 
Cesar Serra Bonifácio Costa, suplente Erik Muxagata, representante do IO. 
Participaram como convidados, após a concordância do plenário: José Carlos 
Resmini Figurelli (Diretor da FAURG); Samuel Santos Troina (Diretor do NTI). Ao 
iniciar a reunião, a Senhora Presidenta colocou em discussão a ordem do dia, 
conforme segue: 1º) Aprovação da Ata 432 - Tendo em vista que a ata fora 
disponibilizada antecipadamente aos conselheiros, a Senhora Presidenta 
perguntou aos presentes se havia alguma manifestação a respeito dessa ata. Não 
havendo, a ata nº 432 foi colocada em votação e aprovada por unanimidade; 2º) 
Aprovação da Ata 433 - Tendo em vista que a ata fora disponibilizada 
antecipadamente aos conselheiros, a Senhora Presidenta perguntou aos 
presentes se havia alguma manifestação a respeito dessa ata. Não havendo, a ata 
nº 433 foi colocada em votação e aprovada por unanimidade; 3º) Indicação da 
Cons. Cleuza Maria Sobral Dias – Homologação do Ato Executivo nº 026/2015 
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– Alteração no Calendário de Reuniões do CONSUN – A Indicação propõe a 
homologação do Ato Executivo 026/2015, através do qual foi transferida a reunião 
ordinária do mês de agosto do CONSUN, do dia 07 de agosto para o dia 02 de 
outubro. A Indicação foi lida pela autora.  Após a leitura a Senhora Presidenta 
colocou o assunto em discussão. Não havendo manifestações a respeito desse 
item da pauta, a Indicação foi colocada em votação, sendo aprovada por 
unanimidade; 4º) Indicação da Cons. Cleuza Maria Sobral Dias – Homologação 
do Ato Executivo nº 037/2015 – Alteração do AE 026/2015, transferindo a 
reunião do CONSUN para o dia 09/10/2015 – A Indicação propõe a homologação 
do Ato executivo 037/2015, que transferiu a reunião do CONSUN do dia 
02/10/2015 para 09/10/2015. A Indicação foi lida pela autora.  Após a leitura a 
Senhora Presidenta colocou o assunto em discussão. Não havendo manifestações 
a respeito desse item da pauta, a Indicação foi colocada em votação, sendo 
aprovada por unanimidade; 5º) Indicação do Cons. Danilo Giroldo – 
Homologação do Ato Executivo nº 031/2015 - Autorização de afastamento da 
Reitora para o exterior – A Indicação propõe a homologação do Ato Executivo 
031/2015, através do qual foi autorizado o afastamento da Reitora para o México 
entre os dias 22 de agosto e 1º de setembro do corrente ano.  A Indicação foi lida 
pelo autor.  Após a leitura a Senhora Presidenta fez breve complementação de 
informações relativas a sua estada no México e também informou que a FURG 
passou a integrar o primeiro Observatório Brasileiro de Responsabilidade Social 
da ORSALC/Unesco que foi criado em Porto Alegre nesse ano de 2015. Não 
havendo manifestações a respeito desse item da pauta, a Indicação foi colocada 
em votação, sendo aprovada por unanimidade; 6º) Indicação da Cons. Cleuza 
Maria Sobral Dias – Comissão Especial para Estudo e Proposição da 
Estrutura Organizacional Definitiva dos Campi Fora da Sede – A Indicação 
propõe a criação da Comissão Especial para Estudo e Proposição da Estrutura 
Organizacional Definitiva dos Campi Fora da Sede. A Indicação foi lida pela 
autora.  Após a leitura a Senhora Presidenta lembrou que esta Comissão já estava 
prevista por decisão anterior do Conselho. Explicou como até o momento estão 
estruturados minimamente os campi fora de sede, listando os cargos já existentes 
em cada um deles. Justificou que não havia instituído a referida Comissão 
anteriormente em razão de terem aguardado a oferta dos novos cursos, as 
contratações de diversos técnicos e docentes, além do aumento de estudantes 
nos campi, os quais poderão agora travar uma boa discussão a respeito da 
estrutura definitiva. Citou que os representantes dos diretores foram escolhidos 
pelos seus pares e justificou a escolha de alguns pró-reitores para comporem a 
Comissão, afirmando que as demais pró-reitorias também deverão colaborar com 
o processo que se inicia. Disse que a Comissão provavelmente terá subcomissões 
em cada um dos campi for da sede para organizarem a metodologia de estudo e 
discussão. Na sequência colocou o assunto em discussão. O Cons. Carlos 
Roberto disse que no campus de Santo Antônio da Patrulha houve discussão com 
a direção a respeito do tema e que são favoráveis à proposta de composição da 
referida comissão. Não havendo mais manifestações a respeito desse item da 
pauta, a Indicação foi colocada em votação, sendo aprovada por unanimidade. A 
Senhora Presidenta imediatamente abriu espaço para as indicações de nomes 
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para a complementação da comissão, sendo aprovados os seguintes 
conselheiros, por segmento: Gionara Tauchen (docentes), Karin Christine 
Schuwarzbold (técnico-administrativos em educação) e Caroline Carneiro Balbela 
(discentes). A Senhora Presidenta agradeceu pela disposição dos representantes 
em colaborar; 7º) Indicação da Cons. Cleuza Maria Sobral Dias – Proc. 
23116.005727/2015-76 – Proposta do IO de concessão de Título de Professor 
Emérito da FURG ao prof. Jorge Pablo Castello – A Indicação propõe a 
concessão de Título de Professor Emérito da FURG ao prof. Jorge Pablo Castello 
por iniciativa do Conselho do Instituto de Oceanografia – IO. A Indicação foi lida 
pela autora. Após a leitura a Senhora Presidenta lembrou que se trata de um 
professor que contribuiu muito com a pesquisa na área oceanográfica e com o 
ensino de graduação da FURG, destacando-se em nível local, nacional e também 
no exterior. Ressaltou que o professor é uma referência na área da oceanografia e 
com isso contribuiu  para que a FURG seja atualmente também uma referência 
neste tema. Explicou que a outorga do título honorífico se concretiza em medalha 
e diploma e é realizada em Assembléia Universitária que está prevista para 
ocorrer em 3 de dezembro de 2015, quando também serão realizadas a entrega 
das distinções universitárias de Mérito Universitário e as homenagens por tempo 
de serviço aos servidores da Universidade. Na sequência colocou o assunto em 
discussão. O Cons. Glauber lembrou de uma passagem na vida acadêmica do 
Prof. Castello que aconteceu na UFRGS, oportunidade em que o professor foi 
rejeitado inicialmente em uma banca por não ter na época o título de doutor e, 
após comprovação do seu notório saber os professores daquela Instituição 
desculparam-se pelo ocorrido. Finalizou dizendo ser absolutamente justa a 
indicação do nome do Prof. Castello para a outorga do título honorífico pela 
FURG. Não havendo mais manifestações a respeito desse item da pauta, a 
Indicação foi colocada em votação, sendo aprovada por unanimidade; 8º) 
Indicação da Cons. Cleuza Maria Sobral Dias – Homologação do Ato 
Executivo nº 013/2015 – Composição do Conselho Fiscal da FAURG – A 
Indicação propõe a homologação do Ato executivo 013/2015, através do qual 
foram indicados os servidores Flávia Verônica Silva Jacques (docente), Maria 
Nazaré Oliveira Wyse (técnico administrativa em educação) e Tiarajú Alves de 
Freitas (docente) para comporem o Conselho Fiscal da FAURG. A Indicação foi 
lida pela autora. Após a leitura a Senhora Presidenta colocou o assunto em 
discussão. Não havendo mais manifestações a respeito desse item da pauta, a 
Indicação foi colocada em votação, sendo aprovada por unanimidade; 9º) 
Indicação da Cons. Cleuza Maria Sobral Dias – Cumprimento do contido no 
Art. 4º da Lei nº 8958/94 pela FAURG – A Indicação propõe a manifestação 
favorável quanto ao cumprimento pela FAURG das disposições contidas no Art. 4º 
da Lei nº 8958/94, tendo em vista a necessidade desta declaração pela Instituição 
apoiada com relação ao recredenciamento da fundação junto ao MEC/MCTI. A 
Indicação foi lida pela autora. Após a leitura a Senhora Presidenta colocou o 
assunto em discussão. O Diretor Figurelli disse que isto está ligado diretamente 
com a questão da transparência das atividades desenvolvidas pela Fundação de 
Apoio. Explicou que qualquer lançamento de dados por parte da Fundação, estes 
ficarão disponíveis no portal da transparência. A Cons. Karin lembrou a existência 
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também da lei 12527/11, chamada de Lei da Transparência, estranhando que a 
citada na Indicação ser do ano de 1994. O Diretor Figurelli explicou que a referida 
lei trata de exigências da CGU que devem ser cumpridas especificamente pelas 
fundações de apoio. O Cons. Danilo citou que a Lei 8958/94 trata exclusivamente 
da relação entre fundações e instituições apoiadoras. A Cons. Karin disse ter 
visitado o sítio eletrônico da FAURG e teceu elogios a respeito. Não havendo mais 
manifestações a respeito desse item da pauta, a Indicação foi colocada em 
votação, sendo aprovada por unanimidade; 10º) Parecer nº 003/2015 da 2ª 
Câmara - Proc. 23116.003523/2015-09 – Recurso de Rafael Tochetto à decisão 
do Pleno do COEPEA sobre quebra de pré-requisito – O processo foi relatado 
pelo Cons. Cleber, que, após a análise dos documentos que o compõem, votou 
por não dar provimento ao recurso do acadêmico Rafael Tochetto do curso de 
Engenharia Mecânica Empresarial, mantendo-se o indeferimento do seu pedido de 
quebra de pré-requisito. Após a leitura a Senhora Presidenta colocou o assunto 
em discussão. O Cons. Cleber disse que teve o cuidado de fazer contato com os 
professores Cesar e Fabiane da EE para se inteirar melhor da situação relatada 
pelo interessado. Não havendo mais manifestações a respeito desse item da 
pauta, o parecer foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade; 11º) 
Parecer nº 004/2015 da 2ª Câmara - Proc. 23116.003524/2015-45 – Recurso de 
Ronei Tochetto à decisão do Pleno do COEPEA sobre quebra de pré-
requisito – O processo foi relatado pelo Cons. Cleber, que, após a análise dos 
documentos que o compõem, votou por não dar provimento ao recurso do 
acadêmico Rafael Tochetto do curso de Engenharia Mecânica Empresarial, 
mantendo-se o indeferimento do seu pedido de quebra de pré-requisito. Após a 
leitura a Senhora Presidenta colocou o assunto em discussão. Não havendo mais 
manifestações a respeito desse item da pauta, o parecer foi colocado em votação, 
sendo aprovado por unanimidade; 12º) Parecer nº 005/2015 da 2ª Câmara - 
Proc. 23116.005900/2015-36 – Planejamento Estratégico de Tecnologia da 
Educação (PETI) – O processo foi relatado pela Cons. Carla Rodrigues, que, após 
a análise dos documentos que o compõem, votou por aprovar a proposta de 
Planejamento Estratégico de Tecnologia de Informação (PETI) 2014-2016 
apresentado pelo Comitê Gestor de Informática. Após a leitura a Senhora 
Presidenta colocou o assunto em discussão. A Senhora Presidenta parabenizou o 
Conselho Gestor de Informática na pessoa do servidor técnico-administrativo 
Samuel, Diretor do NTI, pelo trabalho realizado nesse período de 
aproximadamente dois anos, no sentido de que a FURG possa alcançar uma 
qualificação do seu parque tecnológico junto ao NTI num futuro próximo. O Diretor 
Samuel citou que este planejamento proposto também vem a cumprir uma 
exigência do governo federal, através de uma de suas secretarias que é 
responsável pela área específica de TI. Explicou como o trabalho foi realizado pelo 
Comitê Gestor de Informática e listou os integrantes que o compõem. A Senhora 
Presidenta lembrou que a primeira comissão foi criada em 2005 quando esse 
planejamento foi exigido e que os trabalhos foram retomados em 2014. O Cons. 
Alberto Carlos perguntou como foi feita a pesquisa de opinião que é citada no 
planejamento. O Diretor Samuel citou que o questionário foi enviado na época 
para todas as Unidades Acadêmicas, para as Pró-Reitorias e mais algumas 
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unidades administrativas. A Cons. Karin disse estranhar não ter visto um prazo 
estipulado para este planejamento. A Senhora Presidenta lembrou que na 
proposta consta como período estabelecido 2014-2016. Não havendo mais 
manifestações a respeito desse item da pauta, o parecer foi colocado em votação, 
sendo aprovado por unanimidade; 13º) Parecer nº 004/2015 da 1ª Câmara - 
Proc. 23116.006185/2015-59 – Criação do Centro Integrado de Análises da 
FURG como órgão vinculado à PROPESP – O processo foi relatado pela Cons. 
Jaqueline Buffon, que, após a análise dos documentos que o compõem, votou por 
aprovar a criação do Centro Integrado de Análises da FURG como órgão 
vinculado à PROPESP, bem como a alteração do Regimento Interno da Reitoria 
através da inserção de um artigo descrevendo sua finalidade conforme proposto: 
“O Centro Integrado de Análises da FURG tem como finalidade oferecer condições de uso de equipamentos de 

análises químicas, físicas e biológicas, lotados no centro, em atividades relacionadas à pesquisa, ensino e 
extensão, envolvendo conhecimento e integração entre as diversas áreas, possuindo estrutura multiusuária com o 

uso compartilhado de equipamentos”. Após a leitura a Senhora Presidenta colocou o assunto 
em discussão. O Cons. Danilo disse que as estruturas passam a ser vinculadas à 
PROPESP e o Comitê Gestor deve gerenciar a utilização destes equipamentos 
aos moldes de como já ocorre com o CEME-SUL, baseado no preceito de unidade 
multiusuária. Lembrou que o primeiro equipamento está chegando, opera com 
ressonância magnética, e já começa a ser instalado. A Senhora Presidenta disse 
que a avaliação que ocorreu com o CEME-SUL torna a administração desse tipo 
de centro bem mais dinâmica. O Cons. Cleber disse que finalmente se está 
chegando nesse nível de compartilhamento de equipamentos na Universidade e, 
portanto, deve haver um controle institucional. Disse que apenas o preocupa a 
questão de ter que existir uma estrutura humana de técnicos preparados para a 
operação destes equipamentos. A Senhora Presidenta deu razão ao Cons. Cleber 
e explicou que, com relação ao CEME-SUL, essa questão já está sendo tratada. O 
Cons. Danilo citou que a experiência do CEME-SUL está ajudando bastante para 
a tomada de decisão. Citou a parceria dos pesquisadores que buscam a aquisição 
dos equipamentos e também a parceria que existe com a FAPERGS. Lembrou 
que o processo é dinâmico e a experiência deverá mostrar as reais necessidades. 
O Cons. Glauber disse já contar com essa experiência de equipamentos que ficam 
em uma unidade e que poderiam ser melhor explorados de forma multiusuária. 
Acha que se trata de uma grande iniciativa e que sua preocupação se dá apenas 
com relação aos recursos humanos que irão atuar no centro. O Cons. Danilo citou 
como exemplo mais uma vez a forma como está funcionando o CEME-SUL, o qual 
já conta atualmente com um técnico em ótica que está se qualificando e está 
lotado na PROPESP. Justificou a ausência do Pró-Reitor Ednei, o qual poderia 
melhor explicar essa situação, em razão de estar realizando um exame médico. O 
Cons. Leandro Bresolin lembrou que na EQA neste momento está sendo 
divulgado o resultado de um concurso para cargo de técnico que irá operar nessa 
central de análises, destacando a importância que esta estrutura terá junto aos 
cursos de mestrado e doutorado da Universidade. Lembrou ainda que costumam 
dizer que existem três categorias de universidades com relação a esse tema, as 
que não ensinam espectroscopia nuclear, as que ensinam e não possuem 
equipamentos de espectroscopia nuclear e as que ensinam e possuem 
equipamentos de espectroscopia nuclear, sendo que a FURG está se inserindo no 
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terceiro grupo, das que ensinam e possuem o equipamento. Não havendo mais 
manifestações a respeito desse item da pauta, o parecer foi colocado em votação, 
sendo aprovado por unanimidade; 14º) Assuntos Gerais – A Senhora Presidenta 
falou sobre a assinatura do contrato com a EBSERH e que no dia seguinte a 
assinatura já foi realizada reunião com técnicos, docentes e estudantes do 
hospital. Disse que a partir daí constituíram um comissão com representantes dos 
estudantes, dos técnico-administrativos em educação, do vice-reitor e dos 
diretores da FaMed e da EEnf para tratarem das demandas necessárias para 
realizar os concursos pra o HU. A comissão realizou reuniões com todos os 
setores do hospital, onde foi apresentada a nova estrutura do HU, para que 
posteriormente se reunissem e apresentassem suas demandas. Foram realizadas 
31 reuniões. A comissão se reuniu e elaborou um relatório com as necessidades 
previstas para o hospital. Foi possível realizar alguns ajustes, apesar da EBSERH 
já contar com uma estrutura básica, isso em razão das especificidades que o HU 
da FURG possui. Informou que o Edital será publicado ainda este ano e que no 
início de 2016 deverão ingressar os primeiros selecionados. Disse que a Profª 
Helena Vaghetti foi indicada como Superintendente, o médico Rodrigo Jacobi 
Terlan como Gerente de Atenção à Saúde, o professor Guilherme Lunardi como 
Gerente Administrativo e a professora Suzi Lauz como Gerente de Ensino e 
Pesquisa, e que estão aguardando a confirmação destas indicações para darem 
início a essa nova fase do hospital. Lembrou que esse processo foi presidido pelo 
Vice-Reitor Danilo e que presidiu o trabalho realizado junto aos trabalhadores da 
FAHERG, quando realizou duas reuniões. Explicou o que foi tratado com os 
trabalhadores, citando que muitos dos trabalhadores da FAHERG são da área da 
enfermagem e terão condições de realizar os concursos e que, inclusive alguns já 
foram aprovados no concurso realizado para o HU da UFPel. Citou que existe um 
grupo que está se qualificando para a realização do concurso. Com relação a UTI 
pediátrica disse que infelizmente o edital para contratar os médicos necessários já 
foi publicado por duas vezes, mas que não houve interessados, apesar de o 
salário oferecido ser compatível com o mercado. Lembrou que um próximo passo 
a ser dado é a atualização do Regimento do HU pelo CONSUN, sugerindo que 
talvez uma comissão deva ser criada em próxima reunião do conselho para este 
fim. A Cons. Karin perguntou sobre as obras do hospital que estão em andamento. 
A Senhora Presidenta disse que o prédio em construção na esquina do HU, 
próximo a área acadêmica atual, deve ser entregue ainda em novembro de 2015, 
mas que algumas obras que precisam ser realizadas no interior do hospital são 
mais complexas de serem realizadas e que algumas empresas não conseguiram 
cumprir os critérios impostos e os contratos foram rescindidos, o que acaba 
atrasando a conclusão destas obras. Informou que na outra esquina a construção 
é do prédio que servirá a área acadêmica e que conta com estacionamento, mas 
esse contrato também foi rescindido. O Cons. Danilo disse que os concursos 
serão realizados pela EBSERH a partir das demandas identificadas pela comissão 
instituída. Explicou como o dimensionamento foi realizado por área de atuação, 
inclusive contando com uma videoconferência com o pessoal da EBSERH. 
Informou que a escolha da empresa que vai realizar os concursos já foi realizada e 
que o edital deve ser publicado até o final de outubro, com as inscrições em 
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novembro. Lembrou que esses profissionais já entrarão para o hospital com a 
condição de atuar em preceptoria. Disse que os procedimentos serão 
parametrizados em função do ensino que é praticado no hospital universitário. A 
Senhora Presidenta explicou que o processo de contratação deve acontecer ao 
longo de 1 a 2 anos. Citou que participou essa semana de reunião da ANDIFES 
que contou com a participação de representantes da EBSERH, onde foi solicitado 
pelos reitores que haja um setor da EBSERH que trate da pesquisa nos hospitais 
universitários. Lembrou que no próximo dia 28 ocorrerá a comemoração do Dia do 
Servidor Público, que contará com o “Café com Talentos” no CIDEC-Sul, e 
também a mostra de trabalhos em todas as áreas através da 16ª MPU. O Cons. 
Carlos Eduardo perguntou sobre o acesso ao Galpão Crioulo se há alguma 
expectativa de conserto. A Senhora Presidenta explicou que apesar de terem sido 
realizados testes de solo e pedra para os calçamentos, com a devida fiscalização 
das obras, os estragos infelizmente ocorreram, tanto naquele percurso quanto no 
chamado anel viário do campus. Explicou que estudos continuam a ser realizados 
para identificar os problemas que ocorrem nestes trechos e que a obra do anel 
viário ainda está em período de garantia. Explicou que a área antiga foi juntada 
num grande projeto e está sendo licitada num bloco só. Lembrou que atualmente 
alguns aspectos ambientais têm que ser respeitados e que não é em todo lugar 
que se pode utilizar asfalto ou revestimento em concreto, como alguns podem 
sugerir. O Cons. Joaquim perguntou sobre o acesso ao prédio do CENTECO. O 
Cons. Danilo explicou, quanto ao acesso ao CENTECO, que a liberação da área 
está sendo tratada junto a FEPAM e que há previsão de ser emitida a LI (Licença 
Ambiental) em novembro deste ano. Disse que na própria LI do campus há o 
compromisso de se estabelecer uma área de preservação ambiental. A Senhora 
Presidenta citou que todo o processo de licenciamento ambiental pelo qual a 
FURG passou foi muito importante, apesar dos transtornos que ocorreram. O 
processo de licenciamento prepara a FURG para seu desenvolvimento futuro e é 
uma ação estruturante da Universidade para o planejamento deste futuro. Citou a 
importância da capacidade dos técnicos da Universidade em realizarem esse 
estudo e que hoje a FURG é referência nesse quesito. Citou que foi realizada toda 
uma prospecção arqueológica da área do campus e que o sentimento é de muito 
orgulho por contar com pessoal capacitado para tal fim, salientando que outras 
Universidades estão se baseando no trabalho da FURG para realizarem seus 
processos de liberação ambiental. O Cons. Glauber disse não entender como o 
próprio sistema de licitações públicas acaba por engessar os processos de 
realização das obras, o que deveria servir, na verdade, para facilitar as aquisições 
dos órgãos públicos. Fez algumas referências técnicas de como realizar o 
nivelamento de pisos de estacionamento, comparando com algumas obras 
realizadas no próprio campus Carreiros da FURG. A Senhora Presidenta disse 
que realmente a Universidade sofre com o sistema de licitações e é por conta 
dessa situação que acabam ocorrendo tantas rescisões de contratos de obras. 
Com relação à questão financeira das Universidades, citou que, apesar, do MEC 
não ter sofrido tanto com os cortes do governo federal, está ocorrendo uma 
política de redução de custos, o que também afeta a FURG, como por exemplo, na 
liberação de diárias, através da redução de deslocamentos das viaturas, 
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combustíveis, energia elétrica e outros custos. Informou por fim que a 
Universidade está aguardando uma suplementação orçamentária para concluir o 
ano de 2015. Informou também não ter ocorrido qualquer problema com a rubrica 
de capital, apesar do corte realizado pelo governo federal, afirmando que o 
planejamento está trabalhando para encerrar o ano com as contas em dia, mas 
que há a necessidade de que todas as Unidades controlem e reduzam seus 
custos internos sempre que possível. Disse que, devido ao período de greve, 
algumas atividades se acumularam, porém as pró-reitorias já estão tratando disso 
com as direções de todas as Unidades. Com relação à decisão do governo de não 
realizar concursos públicos, explicou que isso ocorrerá apenas com relação a 
novas vagas, e que, portanto, as reposições estão garantidas. Citou a manutenção 
de dois dos secretários do MEC, apesar da troca de Ministro, os quais são ex-
reitores e que muito trabalham em prol das Universidades. Nada mais havendo a 
tratar, às 10h24min, a Senhora Presidenta encerrou a reunião. A ata será 
disponibilizada a todos para apreciação e aprovação em próxima oportunidade e 
vai assinada pela Senhora Presidenta e por mim, Jorge Augusto da Silveira 
Bastos, que secretariei a reunião. 
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