UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL

INDEXAÇÃO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COUNI, REALIZADA EM 17.5.2017.
ÁUDIO: MANHÃ
00:16:38 Início da reunião
EXPEDIENTE
00:17:48 - Ata da reunião ordinária de 23.6.2016;
00:22:55 - Ata da reunião ordinária de 31.8.2016.
00:26:00 - Proposta do Conselheiro Lucélio de inclusão em pauta do item: Alteração do Regimento
Geral da UEMS (redação dos artigos sobre representatividade dos sindicatos);
00:28:49 - Proposta do Conselheiro Lucélio de inclusão em pauta do item: Comissão Especial para
Análise do Processo do Concurso de Técnicos e do Processo de Cedência da cantina da Unidade
Universitária de Dourados;
00:29:57 - Proposta do Conselheiro Lucélio de inclusão em pauta do item: Comissão Especial para
subsidiar a construção do Orçamento da UEMS.
00:32:33 - Votação para as três inclusões em pauta apresentadas pelo Conselheiro Lucélio.
00:32:52 - Proposta do Conselheiro Aguinaldo Lenine de inversão de pauta do item 6, estrutura
administrativa, para o início da reunião.
00:34:13 - Votação da inversão de pauta apresentada pelo Conselheiro Aguinaldo (item 6 no início).
00:34:23 - Proposta do Conselheiro André Martins de inclusão em pauta de apresentação pelo
Conselheiro André Martins de proposta de escalonamento de implantação do nível V.
00:35:20 - Votação da inclusão em pauta apresentada pelo Conselheiro André Martins
(escalonamento do nível V).
ORDEM DO DIA
00:35:46 - Discussão do Item 6 - Aprovação da estrutura administrativa da Universidade Estadual
de Mato Grosso do Sul.
FIM DO ÁUDIO: MANHÃ
INÍCIO DO ÁUDIO: TARDE
00:14:22 - Continuação da discussão do Item 6 - Aprovação da estrutura administrativa da
Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul.
01:44:43 - Votação do Item 6 - Aprovação da estrutura administrativa da Universidade Estadual de
Mato Grosso do Sul.
01:45:50 - Discussão do item 1 - Proposta de homologação da Resolução nº 492, COUNI-UEMS,
baixada ad referendum em 31.8.2016, que altera os artigos 10 e 14 da Resolução COUNI-UEMS Nº
471, de 23 de junho de 2016, que aprova o Programa Institucional de Assistência Estudantil da
UEMS (PIAE/UEMS).
01:47:48 - Votação do item 1 - Proposta de homologação da Resolução nº 492, COUNI-UEMS,
baixada ad referendum em 31.8.2016, que altera os artigos 10 e 14 da Resolução COUNI-UEMS Nº
471, de 23 de junho de 2016, que aprova o Programa Institucional de Assistência Estudantil da
UEMS (PIAE/UEMS).
01:48:03 - Discussão do item 2 - Proposta de homologação da Resolução nº 493, COUNI-UEMS,
baixada ad referendum em 18.11.2016, que autoriza a alienação, mediante leilão público, de
bovinos, da Unidade Universitária de Aquidauana, da UEMS.
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01:48:35 - Votação do item 2.
01:48:43 - Discussão do item 3 - Proposta de homologação da Resolução nº 494, COUNI-UEMS,
baixada ad referendum em 15.12.2016, que corrige o valor do auxílio-alimentação concedido aos
servidores do Grupo Profissional da Educação Superior, da UEMS, a partir do mês de fevereiro de
2017.
01:49:11 - Votação do item 3 - Proposta de homologação da Resolução nº 494, COUNI-UEMS,
baixada ad referendum em 15.12.2016, que corrige o valor do auxílio-alimentação concedido aos
servidores do Grupo Profissional da Educação Superior, da UEMS, a partir do mês de fevereiro de
2017.
01:49:17 - Discussão do item 4 - Proposta de homologação da Resolução nº 495, COUNI-UEMS,
baixada ad referendum em 21.2.2017, que estabelece os valores da ajuda de custo para
deslocamento dos docentes da UEMS, para o ano de 2017.
01:49:36 - Votação do item 4 - Proposta de homologação da Resolução nº 495, COUNI-UEMS,
baixada ad referendum em 21.2.2017, que estabelece os valores da ajuda de custo para
deslocamento dos docentes da UEMS, para o ano de 2017.
01:49:46 - Discussão do item 5 - Proposta de homologação da Resolução nº 496, COUNI-UEMS,
baixada ad referendum em 29.3.2017, que autoriza a seleção e convocação excepcional, para o
exercício da função docente, nos cursos e programas de pós-graduação, para o Atendimento
Educacional Especializado aos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e
altas habilidades ou superdotação, na UEMS.
01:50:09 - Votação do item 5 - Proposta de homologação da Resolução nº 496, COUNI-UEMS,
baixada ad referendum em 29.3.2017, que autoriza a seleção e convocação excepcional, para o
exercício da função docente, nos cursos e programas de pós-graduação, para o Atendimento
Educacional Especializado aos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e
altas habilidades ou superdotação, na UEMS.
00:50:15 - Discussão do item 7 - Proposta de alteração dos incisos III e V do art. 20 do Regimento
do Conselho Universitário, da UEMS, aprovado pela Resolução COUNI-UEMS Nº 146, de 14 de
julho de 2000.
02:35:07 - Votação do item 7 - Proposta de alteração dos incisos III e V do art. 20 do Regimento do
Conselho Universitário, da UEMS, aprovado pela Resolução COUNI-UEMS Nº 146, de 14 de julho
de 2000.
02:38:41 - Discussão do item 8 - Proposta de alteração da Resolução COUNI/CEPE-UEMS Nº 48,
de 19 de novembro de 2009, que aprova a Programa de Capacitação dos Servidores da UEMS.
03:09:12 - Votação se encaminha matéria ao CEPE ou continua discussão do item 8.
03:11:00 - Continuação da discussão do item 8.
03:11:48 - Votação do item 8 - Proposta de alteração da Resolução COUNI/CEPE-UEMS Nº 48, de
19 de novembro de 2009, que aprova a Programa de Capacitação dos Servidores da UEMS.
PROCESSO COUNI-CEPE-UEMS Nº 10/2001.
03:12:25 - Discussão do item 9 - Proposta de autorização de alienação, mediante doação, de bens
inservíveis da Unidade Universitária de Naviraí, da UEMS, constantes no termo de doação nº
02/2016.
03:12:52 - Votação do item 9 - Proposta de autorização de alienação, mediante doação, de bens
inservíveis da Unidade Universitária de Naviraí, da UEMS, constantes no termo de doação nº
02/2016.
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03:12:59 - Discussão do item 10 - Proposta de autorização de alienação, mediante doação, de bens
inservíveis da Unidade Universitária de Naviraí, da UEMS. PROCESSO COUNI-UEMS Nº
5/2017.
03:13:23 - Votação do item 10 - Proposta de autorização de alienação, mediante doação, de bens
inservíveis da Unidade Universitária de Naviraí, da UEMS. PROCESSO COUNI-UEMS Nº
5/2017.
03:13:41 - Discussão do item 11 - Proposta de autorização de alienação, mediante doação, de bens
inservíveis da Unidade Universitária de Naviraí, da UEMS. PROCESSO COUNI-UEMS Nº
6/2017.
03:13:50 - Votação do item 11 - Proposta de autorização de alienação, mediante doação, de bens
inservíveis da Unidade Universitária de Naviraí, da UEMS. PROCESSO COUNI-UEMS Nº
6/2017.
03:14:12 - Verificação de quórum. Sem quórum para alteração no Regimento Geral (inclusão em
pauta solicitada pelo Conselheiro Lucélio).
03:14:52 - Item incluído em pauta - Comissão Especial para propor alterações no Regimento Geral
da UEMS.
03:18:47 - Composição da Comissão Especial para propor alterações no Regimento Geral da
UEMS.
03:19:20 - Item incluído em pauta - Comissão Especial para análise dos atos administrativos
vinculados à realização do concurso de Técnico Administrativo em curso e à cessão de uso do
espaço de convivência da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul.
03:21:23 - Item incluído em pauta - Comissão Especial para subsidiar a análise da proposta
orçamentária de 2018, da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul.
03:28:35 - Composição da Comissão Especial para análise dos atos administrativos vinculados à
realização do concurso de Técnico Administrativo em curso e à cessão de uso do espaço de
convivência da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul.
03:30:09 - Composição da Comissão Especial para subsidiar a análise da proposta orçamentária de
2018, da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul.
03:31:46 - Votação da Comissão Especial para análise dos atos administrativos vinculados à
realização do concurso de Técnico Administrativo em curso e à cessão de uso do espaço de
convivência da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, e da Comissão Especial para
subsidiar a análise da proposta orçamentária de 2018, da UEMS.
03:31:52 - Item incluído em pauta - Apresentação pelo Conselheiro André Martins de proposta de
escalonamento de implantação do nível V.
INFORMES GERAIS
03:49:19 - Falas do acadêmico Iago Leal de Paula Souza e Presidente sobre união da UEMS e
acadêmicos.
03:58:22 - Falas do Conselheiro Aguinaldo Lenine e Presidente sobre espaço da cantina.
04:03:12 - Fala do Conselheiro Lucélio sobre disponibilização de carros oficiais aos conselheiros.
04:05:45 - Fala da Conselheira Milza sobre orçamento destinado às Unidades Universitárias.
04:08:45 - Falas do Conselheiro Fabrício e Presidente sobre previsão de última parcela dos R$ 100
mil.
04:10:17 - Encerramento da reunião.

