UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL

INDEXAÇÃO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COUNI, REALIZADA EM 18.9.2018.
ÁUDIO: MANHÃ
00:07:16 - Início da reunião
EXPEDIENTE
00:08:48 - Aprovação da ata da reunião ordinária de 16.5.2018.
00:09:13 - Proposta da Conselheira Olga Cristina Carneiro de Andrade de inversão de pauta do item
5 para o início da reunião - Proposta orçamentária da UEMS, para o ano de 2019.
00:12:24 - Votação da proposta de inversão de pauta do item 5.
ORDEM DO DIA
00:12:40 - Discussão do item 5 - Proposta orçamentária da Universidade Estadual de Mato Grosso
do Sul, para o ano de 2019.
02:22:21 - Votação do item 5 - Proposta orçamentária da Universidade Estadual de Mato Grosso do
Sul, para o ano de 2019.
FIM DO ÁUDIO: MANHÃ
INÍCIO DO ÁUDIO: TARDE
00:11:20 - Reinício da reunião.
00:12:43 - Discussão do item 1 - Proposta de homologação da Resolução nº 528, COUNI-UEMS,
baixada ad referendum em 11/6/2018, que estabelece a ordem de substituição do Reitor e ViceReitor da UEMS.
00:18:56 - Votação do item 1 - Proposta de homologação da Resolução nº 528, COUNI-UEMS,
baixada ad referendum em 11/6/2018, que estabelece a ordem de substituição do Reitor e ViceReitor da UEMS.
00:19:17 - Discussão do item 2 - Proposta de homologação da Resolução nº 529, COUNI-UEMS,
baixada ad referendum em 1º/8/2018, que autoriza a alienação, mediante leilão público, de bovinos
da Unidade Universitária de Aquidauana, da UEMS.
00:19:46 - Votação do item 2 - Proposta de homologação da Resolução nº 529, COUNI-UEMS,
baixada ad referendum em 1º/8/2018, que autoriza a alienação, mediante leilão público, de bovinos
da Unidade Universitária de Aquidauana, da UEMS.
00:19:55 - Discussão do item 3 - Proposta de homologação da Deliberação nº 15, da CA-COUNI,
de 15 de maio de 2018, que aprova a cobrança de taxas e estabelece valores para revalidação e
reconhecimento de diplomas de Programas de Pós-Graduação stricto sensu expedidos por
instituições estrangeiras de ensino superior e pesquisa.
00:23:50 - Votação do item 3 - Proposta de homologação da Deliberação nº 15, da CA-COUNI, de
15/5/2018, que aprova a cobrança de taxas e estabelece valores para revalidação e reconhecimento
de diplomas de Programas de Pós-Graduação stricto sensu expedidos por instituições estrangeiras
de ensino superior e pesquisa.
00:24:22 - Discussão do item 4 - Proposta de homologação da Deliberação nº 16, da CA-COUNI,
de 15/5/2018, que aprova normas que regulamentam a execução da Prestação de Serviços no âmbito
da UEMS.
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01:52:28 - Votação do item 4 - Proposta de homologação da Deliberação nº 16, da CA-COUNI, de
15/5/2018, que aprova normas que regulamentam a execução da Prestação de Serviços no âmbito da
UEMS.
01:53:11 - Discussão do item 6 - Proposta de Resolução da Política de Inovação Tecnológica, de
proteção da Propriedade Intelectual e de Transferência de Tecnologias e estabelece os objetivos da
Assessoria de Inovação e Tecnologia (NIT), da UEMS.
02:04:38 - Votação do item 6 - Proposta de Resolução da Política de Inovação Tecnológica, de
proteção da Propriedade Intelectual e de Transferência de Tecnologias e estabelece os objetivos da
Assessoria de Inovação e Tecnologia (NIT), da UEMS.
02:04:50 - Discussão do item 7 - Proposta de Resolução para normatização de registro de diplomas
expedidos por instituições de educação superior não-universitárias.
02:22:44 - Votação do item 7 - Proposta de Resolução para normatização de registro de diplomas
expedidos por instituições de educação superior não-universitárias.
02:23:23 - Discussão dos itens 8 e 9 - Indicação de representantes das Comunidades Local e
Regional na composição do Conselho Universitário, da UEMS.
02:45:50 - Votação do item 8 - Indicação de representante da Comunidade Local na composição do
Conselho Universitário, da UEMS.
02:46:00 - Votação do item 9 - Indicação de representante da Comunidade Regional na composição
do Conselho Universitário, da UEMS.
ASSUNTOS GERAIS
02:48:22 - Conselheiro Hugo Schayer Sabino solicita esclarecimento da Procuradoria Jurídica da
UEMS sobre situação do Curso Golpe de Estado de 2016, na Unidade Universitária de Paranaíba.
02:50:50 - Conselheiro Hugo informa sobre alteração de data da reunião COUNI coincidir com a
semana jurídica já agendada em Paranaíba.
02:52:44 - Presidente informa que a alteração de data da reunião COUNI foi necessária por
questões de ordem prática e administrativa de encaminhamento da pauta sobre o orçamento e a
discussão da matéria junto ao Governo do Estado.
02:53:25 - Presidente e Procurador Jurídico Rogério Turella informam que foram apresentados
todos os recursos necessários até o momento e aguardavam decisão do Tribunal de Justiça para
prosseguimento.
02:55:06 - Conselheira Olga solicita abertura de concurso de psicólogos para atendimento aos
discentes.
02:55:58 - Conselheira Marcia Regina Martins Alvarenga informa que já foi realizado levantamento
da necessidade de psicólogos e assistentes sociais, mas necessita aumento desses profissionais no
quadro dos técnicos de nível superior.
02:57:52 - Conselheira Adriana Rochas de Carvalho Fruguli Moreira informa que havia expectativa
de aumento do quadro de técnicos de nível superior com aprovação do Plano de Cargos e Carreiras
dos técnicos-administrativos, o que não ocorreu, porém a previsão seria de abertura de concurso em
2019 para esses profissionais.
02:58:48 - Vice-Presidente Laércio Alves de Carvalho informa sobre planejamento de realização do
Simpósio de Saúde Mental de servidores e alunos nas quinze Unidades Universitárias.
02:59:56 - Conselheiro Esmael Almeida Machado solicita constituição de comissão para
encaminhar ao COUNI Proposta de Regimento da Ouvidoria (sem quórum).

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL

(Fl. 3/3 - Indexação da reunião ordinária do COUNI, em 18.9.2018)
03:01:51 - Conselheiro Esmael solicita esclarecimento sobre alteração de data de reunião do
COUNI.
03:02:33 - Conselheiro Esmael solicita registro em ata sobre a forma de encaminhamento da
reunião quando houve a indicação do Conselho Regional de Contabilidade como representante da
Comunidade Regional.
03:04:25 - Conselheiro Robsom Marques de Amorim solicita registro em ata a justificativa de
indicação da Associação dos Municípios do Mato Grosso do Sul (Assomasul) como representante
da Comunidade Regional.
03:05:25 - Conselheiro Rubens Luis Urue Filho solicita registro em ata a verificação dos
andamentos dos trabalhos da comissão criada para alterar o Regimento Geral da UEMS.
03:07:51 - Encerramento da reunião.

