UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL

INDEXAÇÃO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COUNI REALIZADA EM 26.3.2019.
ÁUDIO: MANHÃ
00:00:15 - Início da reunião
EXPEDIENTE
00:01:42 - Proposta do Presidente de inversão de pauta do item 8 para o início da reunião indicação de membros do COUNI para a composição da Comissão Eleitoral; autorização de
afastamento do exercício das funções dos membros docentes e técnico-administrativo da Comissão
Eleitoral e aprovação do Calendário para realização do processo eleitoral de Reitor e Vice-Reitor;
da UEMS, período 2019 a 2023.
00:03:14 - Aprovação da ata da reunião ordinária de 18.9.2018.
00:03:26 - Proposta do Conselheiro Gabriel de inclusão em pauta de alteração de período de
mandato Reitor e Vice, conforme o calendário civil, após discussão do calendário.
00:08:19 - Proposta do Conselheiro Lucélio de retirada do item 6 da pauta - homologação dos
convênios, conforme Parecer nº 1, da CA-COUNI, de 17 de setembro de 2018, que se manifesta
favorável aos convênios firmados pela UEMS entre junho de 2016 e abril de 2018.
00:08:19 - Proposta do Conselheiro Lucélio de ampliação dos poderes e do número de membros da
Comissão constituida para propor alterações no Regimento Geral da UEMS.
00:12:16 - Votação de inclusão na pauta das propostas do Conselheiro Lucélio de ampliação dos
poderes e do número de membros da Comissão constituida para propor alterações no Regimento
Geral da UEMS.
00:12:43 - Votação de retirada do item seis da pauta, homologação dos convênios, conforme
Parecer nº 1, da CA-COUNI, de 17 de setembro de 2018, que se manifesta favorável aos convênios
firmados pela UEMS entre junho de 2016 e abril de 2018.
00:13:34 - Votação da inversão da pauta para iniciar com o item 8 - indicação de membros do
COUNI para a composição da Comissão Eleitoral; autorização de afastamento do exercício das
funções dos membros docentes e técnico-administrativo da Comissão Eleitoral e aprovação do
Calendário para realização do processo eleitoral de Reitor e Vice-Reitor; da UEMS, período 2019 a
2023.
COMUNICAÇÕES
00:14:19 - Professora Zélia Ramona Nolasco dos Santos Freire - Devolutiva dos trabalhos
atendendo à Portaria nº 60, de 6 de junho de 2016, Subcomissão com a atribuição de estudar e
propor alterações nas legislações pertinentes às eleições para Reitor e Vice-Reitor, Coordenador de
Curso e Conselhos Superiores.
00:24:27 - Técnica Administrativa da UEMS, Jessica Bassani de Oliveira, informa sobre o novo
programa utilizado como sistema de votação pela Universidade Federal da Grande Dourados
(UFGD), para a eleição de Reitor e Vice-Reitor.
00:57:58 - Senhor Cleison Marin, responsável pela Coordenadoria de Desenvolvimento de
Tecnologia da Informação da UFGD, apresenta informações sobre o programa utilizado, na UFGD,
como sistema de votação da eleição para Reitor e Vice-Reitor.
01:49:50 - Presidente colocou em votação e foi aprovada a pertinênte da continuidade da discussão
do assuto apresentado.
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02:30:10 - Presidente informa que a Comissão Eleitoral a ser constituída definirá a forma de
votação.

ORDEM DO DIA
02:36:49 - Discussão do item 8 - Propostas de indicação de membros do COUNI para a composição
da Comissão Eleitoral; autorização de afastamento do exercício das funções dos membros docentes
e técnico-administrativo da Comissão Eleitoral e aprovação do Calendário para realização do
processo eleitoral de Reitor e Vice-Reitor, da UEMS, período 2019 a 2023.
FIM DO ÁUDIO: MANHÃ
INÍCIO DO ÁUDIO: TARDE
00:00:20 - Reinício da reunião.
00:08:15 - Continuação da discussão do item 8: Propostas de indicação de membros do COUNI
para a composição da Comissão Eleitoral; autorização de afastamento do exercício das funções dos
membros docentes e técnico-administrativo da Comissão Eleitoral e Aprovação do Calendário para
realização do processo eleitoral de Reitor e Vice-Reitor; da UEMS, período 2019 a 2023.
01:58:45 - Votação do item 8: Propostas de indicação de membros do COUNI para a composição da
Comissão Eleitoral; autorização de afastamento do exercício das funções dos membros docentes e
técnico-administrativo da Comissão Eleitoral e Aprovação do Calendário para realização do
processo eleitoral de Reitor e Vice-Reitor; da UEMS, período 2019 a 2023.
02:00:45 - Discussão do item 1 - Proposta de homologação da Resolução nº 539, COUNI-UEMS,
baixada ad referendum em 12/12/2018, que corrige o valor do auxílio-alimentação concedido aos
servidores do Grupo Profissional da Educação Superior, da UEMS, a partir do mês de janeiro de
2019.
02:01:07 - Votação do item 1 - Proposta de homologação da Resolução nº 539, COUNI-UEMS,
baixada ad referendum em 12/12/2018, que corrige o valor do auxílio-alimentação concedido aos
servidores do Grupo Profissional da Educação Superior, da UEMS, a partir de janeiro de 2019.
02:01:20 - Discussão do item 2 - Proposta de homologação da Resolução nº 540, COUNI-UEMS,
baixada ad referendum em 18/12/2018, que amplia o prazo do Plano de Desenvolvimento
Institucional (PDI) de 2014 a 2018 da UEMS, até 31 de julho de 2019.
02:13:12 - Votação do item 2 - Proposta de homologação da Resolução nº 540, COUNI-UEMS,
baixada ad referendum em 18/12/2018, que amplia o prazo do Plano de Desenvolvimento
Institucional (PDI) de 2014 a 2018 da UEMS, até 31 de julho de 2019.
02:13:28 - Discussão do item 3 - Proposta de homologação da Resolução nº 541, COUNI-UEMS,
baixada ad referendum em 4/2/2019, que estabelece os valores da ajuda de custo para deslocamento
dos docentes da UEMS, para o ano de 2019.
02:13:40 – Votação do item 3 - Proposta de homologação da Resolução nº 541, COUNI-UEMS,
baixada ad referendum em 4/2/2019, que estabelece os valores da ajuda de custo para deslocamento
dos docentes da UEMS, para o ano de 2019.
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02:14:00 - Discussão do item 4 - Proposta de homologação da Resolução nº 542, COUNI-UEMS,
baixada ad referendum em 18/2/2019, que dispõe sobre a concessão temporária de acréscimo ao
auxílio-alimentação dos Técnicos Administrativos no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), no
período de 1º de abril de 2018 a 31 de março de 2020.
02:29:33 - Votação do item 4 - Proposta de homologação da Resolução nº 542, COUNI-UEMS,
baixada ad referendum em 18/2/2019, que dispõe sobre a concessão temporária de acréscimo ao
auxílio-alimentação dos Técnicos Administrativos no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), no
período de 1º de abril de 2018 a 31 de março de 2020.
02:29:50 - Discussão do item 5 - Proposta de homologação da Deliberação nº 17, da CA/COUNI,
baixada ad referendum em 22/10/2018, que aprova os valores relativos ao registro de diplomas de
cursos de graduação expedidos por instituições de educação superior não-universitárias, pela
UEMS.
02:30:06 - Votação do item 5 - Proposta de homologação da Deliberação nº 17, da CA/COUNI,
baixada ad referendum em 22/10/2018, que aprova os valores relativos ao registro de diplomas de
cursos de graduação expedidos por instituições de educação superior não-universitárias, pela UEMS.
02:30:20 - Discussão do item 7 - Proposta de criação de funções e atribuições, no cargo do
Assistente Técnico de Nível Médio da UEMS.
03:01:50 - Votação item 7 - Proposta de criação de funções e atribuições, no cargo do Assistente
Técnico de Nível Médio da UEMS.
03:02:05 - Discussão do item 9 - Proposta de Constituição das Câmaras do Conselho Universitário:
Câmara de Administração e Câmara de Recursos Humanos.
03:07:30 - Votação do item 9 - Proposta de constituição das Câmaras do Conselho Universitário:
Câmara de Administração e Câmara de Recursos Humanos.
03:08:55 - Discussão do item10 (Incluído em pauta) - Proposta de alteração de período de mandato
de Reitor e Vice-Reitor, conforme o calendário civil.
03:11:00 - Votação do item 10 (Incluído em pauta) - Proposta de alteração de período de mandato
de Reitor e Vice-Reitor, conforme o calendário civil.
03:11:15 - Discussão do item 11 (Incluído em pauta) - Proposta de alteração de competências e
atribuições, e alteração da composição da Comissão Especial, constituída para propor alterações no
Regimento Geral da UEMS, de 10 para 20 membros.
03:17:23 - Votação do item 11 (Incluído em pauta) - Proposta de alteração de competências e
atribuições, e alterada a composição da Comissão Especial, constituída para propor alterações no
Regimento Geral da UEMS, de 10 para 20 membros.
03:23:50 - Encerramento da reunião.

