UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL

INDEXAÇÃO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COUNI, REALIZADA EM 1º.11.2017.
ÁUDIO: MANHÃ
00:02:35 Início da reunião
EXPEDIENTE
00:04:40 - Questão de Ordem: Proposta do Conselheiro Lucélio Ferreira Simião de inversão de
pauta dos itens 2.1 a 2.3, Comunicações, para o final do Expediente, após aprovações das atas.
00:07:13 - Proposta do Conselheiro André Martins Barbosa de inclusão em pauta do item: Moção
de apoio aos educadores do município de Dourados.
00:08:23 - Votação da proposta do Conselheiro Lucélio de inversão de pauta dos itens 2.1 a 2.3,
Comunicações, para o Expediente, após aprovações das atas.
00:09:18 - Proposta do Conselheiro Lucélio de inclusão em pauta do item: minuta de Resolução
COUNI que estabelece providências sugeridas no parecer de análise dos processos nº
29.500760.2014 (Processo de Licitação da concessão da Cantina) e nº 29.500139.2015 (Processo de
execução do Termo de Permissão Onerosa da Cantina).
00:10:30 - Proposta do Conselheiro Pedro Rauber de manutenção da sequência dos itens da Ordem
do Dia e as inclusões, caso aprovadas, inseridas ao final da Ordem do Dia.
00:11:46 - Proposta do Conselheiro Leandro Marciano Marra de inclusão em pauta do item:
Proposta de alteração da Resolução COUNI nº 491/2016, que dispõe sobre a concessão do adicional
noturno aos servidores do Grupo Profissional da Educação Superior da UEMS.
00:13:46 - Proposta do Conselheiro André Martins de retirada de pauta do item 3, proposta de
Resolução para contratação de docente por prazo determinado pela UEMS.
00:17:03 - Proposta do Conselheiro Ricardo Luis Lachi de inversão, caso as inclusões em pauta
forem aprovadas, dos itens solicitados pelos Conselheiros Lucélio (providências sugeridas no
parecer de análise dos processos da cantina) e Leandro (adicional noturno), para discussão antes do
item 2 (proposta orçamentária).
00:21:51 - Proposta da Conselheira Zélia Ramona Nolasco dos Santos Freire de inversão de pauta
do item 4 (alteração da Resolução COUNI nº 462/2015 que aprova critérios para progressão ao
nível V), para antes do item 2 (proposta orçamentária).
00:24:36 - Discussão sobre retiradas e inversões propostas.
00:54:01 - Proposta do Conselheiro Leandro de inversão, caso a inclusão em pauta for aprovada, do
item sobre adicional noturno, para discussão antes do item 2 (proposta orçamentária).
00:59:26 - Proposta do Conselheiro Alender sobre retirada de pauta do item 2.2 (Comissão sobre a
cantina).
01:02:04 - Conselheira Débora Pereira Simões solicita o registro de fala sobre sua participação na
Comissão Especial para análise dos processos da Cantina da UEMS, porém não assinou o Relatório
Final apresentado.
01:03:26 - Discussão sobre retiradas propostas.
01:05:40 - Votação da proposta de retirada de pauta do item 3 (proposta de Resolução para
contratação de docente por prazo determinado pela UEMS).
01:06:38 - Discussão sobre a proposta de retirada de pauta da comunicação 2.2 (Comissão sobre a
cantina).
01:19:58 - Presidente avoca o Relatório final da Comissão Especial para análise dos processos da
Cantina da UEMS e retira o item 2.2 de pauta.
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01:21:52 - Votação da proposta de inclusão em pauta do item: Proposta de alteração da Resolução
COUNI nº 491/2016, que dispõe sobre a concessão do adicional noturno aos servidores do Grupo
Profissional da Educação Superior da UEMS (numeração do item: 7).
01:22:12 - Presidente lista as propostas de inclusões, retiradas e inversões de pauta.
01:24:38 - Votação da proposta de inversão de pauta do item 4 (nível V) e item 7 (adicional
noturno), para antes do item 2 (proposta orçamentária).
01:26:00 - Aprovação da ata da reunião extraordinária de 12.4.2017.
01:26:21 - Aprovação da ata da reunião ordinária de 17.5.2017.
COMUNICAÇÕES
01:34:20 - Item 2.1 - Devolutiva dos trabalhos da Comissão constituída para propor alterações em
normas dos Conselhos Superiores, da UEMS. (Conselheira Zélia Ramona Nolasco dos Santos
Feire)
01:39:39 - Item 2.3 - Devolutiva dos trabalhos da Comissão constituída para subsidiar a análise da
proposta orçamentária de 2018, da UEMS. (Conselheiros Alberny Alves Ferreira e Rodrigo Silveira
Amendola)
FIM DO ÁUDIO: MANHÃ
INÍCIO DO ÁUDIO: TARDE
00:03:26 - Reinício da reunião
00:05:14 - Falas do Presidente e do Conselheiro Emílio Davi Sampaio sobre abaixo-assinado ao
manifesto “Fica PIBID”.
00:07:37 - Fala do Conselheiro Aguinaldo Lenine Alves sobre comentários realizados no período
matutino dirigidos aos membros da Comissão Especial presidida por ele.
00:10:33 - Fala do Conselheiro Alender Max de Souza Moraes sobre comentários realizados no
período matutino, dirigido aos Conselheiros Aguinaldo Lenine Alves, Ricardo Luis Lachi e Lucélio
Ferreira Simião.
ORDEM DO DIA
00:14:58 - Discussão do Item 4 - Proposta de alteração da Resolução COUNI-UEMS Nº 462, de 16
de setembro de 2015, que aprova critérios para progressão ao Nível V.
02:20:15 - Votação de Retirada de Pauta do Item 4 - Proposta de alteração da Resolução COUNIUEMS Nº 462, de 16 de setembro de 2015, que aprova critérios para progressão ao Nível V.
02:20:57 - Discussão do item incluído em pauta (solicitação do Conselheiro Leandro Marciano
Marra) - Proposta de alteração de Resolução COUNI-UEMS Nº 491, de 31 de agosto de 2016, que
dispõe sobre a concessão do adicional noturno aos servidores do Grupo Profissional da Educação
Superior da UEMS.
02:28:56 - Conselheiro Leandro Marciano Marra retira de pauta a proposta de alteração de
Resolução COUNI-UEMS Nº 491, de 31 de agosto de 2016, que dispõe sobre a concessão do
adicional noturno aos servidores do Grupo Profissional da Educação Superior da UEMS.
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02:30:46 - Discussão do item 1 - Proposta de homologação da Resolução nº 509, COUNI-UEMS,
baixada ad referendum em 9/8/2017, que autoriza a alienação, mediante leilão público, de bovinos
da Unidade Universitária de Aquidauana, da UEMS.
02:31:18 - Votação do item 1 - Proposta de homologação da Resolução nº 509, COUNI-UEMS,
baixada ad referendum em 9/8/2017, que autoriza a alienação, mediante leilão público, de bovinos
da Unidade Universitária de Aquidauana, da UEMS.
02:31:27 - Discussão do item 2 - Aprovação da proposta orçamentária da Universidade Estadual de
Mato Grosso do Sul, para o ano de 2018.
02:37:28 - Votação do item 2 - Aprovação da proposta orçamentária da Universidade Estadual de
Mato Grosso do Sul, para o ano de 2018.
02:39:13 - Discussão do item 5 - Proposta de homologação da Resolução nº 510, COUNI-UEMS,
baixada ad referendum em 28/9/2017, que prorroga período de mandato de membro indicado pelo
COUNI, para representatividade junto à Comissão de Análise de Desempenho e Qualificação
Profissional (CADQP).
02:40:16 - Votação do item 5 - Proposta de homologação da Resolução nº 510, COUNI-UEMS,
baixada ad referendum em 28/9/2017, que prorroga período de mandato de membro indicado pelo
COUNI, para representatividade junto à Comissão de Análise de Desempenho e Qualificação
Profissional (CADQP).
02:40:25 - Discussão do item 6 - Proposta de indicação de membro do COUNI para compor a
Comissão de Análise de Desempenho e Qualificação Profissional (CADQP).
02:41:20 - Votação de indicação do Conselheiro Edson Cleiton Silva Escobar, como titular na
Comissão de Análise de Desempenho e Qualificação Profissional (CADQP).
02:42:51 - Votação de indicação da Conselheira Ana Tereza Vendramini Reis, como suplente na
Comissão de Análise de Desempenho e Qualificação Profissional (CADQP).
02:43:10 - Discussão do item incluído em pauta (solicitação do Conselheiro André Martins
Barbosa) - Moção de apoio aos profissionais de educação do município de Dourados.
02:43:40 - Votação do item incluído em pauta (solicitação do Conselheiro André Martins Barbosa) Moção de apoio aos profissionais de educação do município de Dourados.
INFORMES GERAIS
02:43:54 - Falas do Conselheiro Pedro Rauber sobre estratégias de ação para aprovação do
orçamento da UEMS na Assembleia Legislativa.
02:45:49 - Fala do Presidente sobre próximos encaminhamentos para aprovação do orçamento da
UEMS na Assembleia Legislativa.
02:47:42 - Fala do Professor Esmael Almeida Machado sobre estratégias de ação para aprovação do
orçamento da UEMS na Assembleia Legislativa.
02:52:17 - Fala do Conselheiro Rodrigo Silveira Amendola sobre ausência no início da tarde da
reunião.
02:53:22 - Fala da Conselheira Olga Cristina Carneiro de Andrade sobre participação dos alunos
nas ações para aprovação do orçamento da UEMS na Assembleia Legislativa.
02:55:39 - Fala do Conselheiro André Martins Barbosa sobre ações para aprovação do orçamento
da UEMS na Assembleia Legislativa.
02:56:48 - Encerramento da reunião.

