
ATA Nº 006 DA SESSÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA 

DO CONSELHO SUPERIOR DO CENTRO 

UNIVERSITÁRIO UNIRG, REALIZADA EM 14 de JUNHO 

de 2010.   

Assunto de pauta: ����- Aprovação da ata 005 da Reunião 

ocorrida em 01 de junho de 2010; �-Enquadramento 

docente; � Assuntos gerais.  

APROVADA EM 01 DE JULHO DE 2010. 

Às 14h e 43 min (quatorze e quarenta e três) do dia 14 de junho de 2010 (dois mil e dez), 

na sala de reuniões do Centro Administrativo Unirg, reuniu-se O Conselho Acadêmico 

Superior, mediante convocação extraordinária expedida pela secretaria de colegiados 

superiores da Fundação Unirg. Presentes, além do Presidente Marcus Eu, Laura Alves 

Secretária de apoio aos colegiados superiores, Ronaldo Soares Victor Assistente 

Administrativo e os conselheiros: 2- Paulo Henrique Costa Mattos 3- Joel Moisés Silva 

Pinho 4-; Paula Marinho Scotta 5- Ed Wilson César; João Bartolomeu Neto 6- Alexandre 

Peixoto Silva; 7- Carolina Palma Pimenta Furlan; 8- José Carlos de Freitas; 9- Márcia 

Andréa Marroni 10- Joaquim dos Santos Penoni; 11- Maria Wellitania Oliveira Cabral 12- 

Oximano Pereira Jorge; 13- Ricardo Lira de Rezende Neves; 14- Karin Ferreto Santos 

Collier; 15- Rogério Soares de Mello; 16- Estevam Rivelo; 17- Gabriel Kauark Castelo 

Branco; 18- Célia Maria Agustini da Silveira, para discutir a seguinte pauta: �- Aprovação 

da ata 005 da Reunião ocorrida em 01 de junho de 2010; �-Enquadramento docente; � 

Assuntos gerais. Não compareceram os conselheiros: Leonardo Navarro, Valmir Fernandes 

de Lira e Fábio Pegoraro. A sessão teve início com inversão na pauta. Invocando o ITEM 

“outros assuntos”, o Presidente do Conselho e TAMBÉM Presidente interino da Fundação 

Unirg solicitou a atenção de todos para um comunicado o qual, conforme abaixo, registro na 

íntegra, por se tratar de texto eminentemente lacônico. “À comunidade acadêmica da 

Fundação e Centro Universitário UnirG. Comunico o meu desligamento da função de Presidente 

interino da Fundação UnirG. Sinto-me lisonjeado pela confiança a mim depositada para a nomeação ao 

cargo. Porém, a experiência em gestão acumulada neste período transitório me fez refletir sobre minhas 

funções acadêmicas e profissionais e concluir que me é por demais pesaroso continuar no cargo. Neste 

momento necessito dispensar atenção e cuidados à minha saúde e dar continuidade a projetos pessoais. 

Agradeço a confiança a mim depositada durante o exercício da função. Espero ter correspondido aos 

anseios dos alunos, professores e servidores que estão envolvidos no processo transitório de mudanças 

da UnirG. Retorno ao cargo de reitor do Centro Universitário UnirG para o qual fui eleito, 

comprometendo-me a ocupá-lo até o final do meu mandato. Sem mais, renovo votos de elevada estima 

e consideração. Dr. Marcus Geraldo Sobreira Peixoto Reitor do Centro Universitário UnirG”. À 



renúncia do Presidente da Fundação, não houve qualquer consideração ou questionamento. 

ITEM �- NÃO APRECIADO; �- O conselheiro Paulo Henrique abordando dedicação 

exclusiva e regime de trabalho docente, evidenciou que, a primeira não é exclusividade para 

pesquisa e que os professores contratados serão enquadrados no regime de 20 (vinte) ou 

40 (quarenta) horas. Depois das palavras do Conselheiro Marcus, vieram as do conselheiro 

José Carlos de Freitas que NÃO FALANDO DE IMPROVISO, abordou o tema 

ENQUADRAMENTO DOCENTE. Por consistir em documento extenso – 07 (sete) laudas – 

anexo-o à ata e publico tão logo aprovada. Num breve apanhado às palavras proferidas pelo 

conselheiro José Carlos, o conselheiro Marcus elogiou o trabalho realizado, contudo realçou 

a incoerência entre o quantitativo de professores contratados e concursados. Para ele, 

para se fazer enquadramento de dedicação exclusiva, há que existir critérios e receita de 

imediato. Esclareceu que não é contrário, mas afiançou que esta pauta NÃO É 

PRERROGATIVA da Presidência da Fundação, vez que entende ser do Conselho Superior. O 

conselheiro Oximano asseverou que sempre defendeu o enquadramento docente e 

parabenizou a APUG pelo trabalho realizado. Disse que requereu copia do documento 

APENAS para contribuir. O conselheiro Paulo Henrique disse que o objetivo da reunião não 

era o de discutir critérios nem propostas, pois os primeiros estão dispostos em lei 

especifica. Ao final o Presidente disse que por se encontrarem na lei os critérios, os 

professores que se interessarem deverão procurar as suas coordenações e aderirem ao 

regime que melhor lhes pareça. Dentro do ITEM outros assuntos, o conselheiro Estevam 

Rivello representando o DCE, incluiu o tema: CRIAÇÃO DE 14 (quatorze) VAGAS PARA O 

CURSO DE MEDICINA. Expôs o posicionamento da categoria, o qual se apresentou 

completamente contrário ao da academia e pediu providências. Após acalorado debate 

entre este e o Pro - Reitor de Graduação, conselheiro Ricardo Lira, decidiu-se que o DCE 

deverá formalizar a solicitação e encaminhá-la para discussão e votação em sessão futura 

próxima. Às 18 h e 39min. (dezoito e trinta e nove) o presidente agradeceu a presença de 

todos e encerrou a sessão e Eu, Laura Alves E Silva Secretária de apoio lavrei a presente 

ata a qual, depois de apreciada e aprovada assino com os demais. Gurupi, em 14 de junho de 

2010.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Laura Alves E Silva-(secretária)----------------------------------------------------------------- 

Ronaldo Soares Victor (Assistente Administrativo)-------------------------------------------- 

2- Paulo Henrique Costa Mattos ------------------------------------------------------------------ 

3- Joel Moisés Silva Pinho ------------------------------------------------------------------------ 



4-; Paula Marinho Scotta ------------------------------------------------------------------------- 

5- Ed Wilson César; João Bartolomeu Neto ----------------------------------------------------- 

6- Alexandre Peixoto Silva; ---------------------------------------------------------------------- 

7- Carolina Palma Pimenta Furlan; ---------------------------------------------------------------- 

8- José Carlos de Freitas; ------------------------------------------------------------------------ 

9- Márcia Andréa Marroni ------------------------------------------------------------------------ 

10- Joaquim dos Santos Penoni; ------------------------------------------------------------------ 

11- Maria Wellitania Oliveira Cabral ------------------------------------------------------------- 

12- Oximano Pereira Jorge; ---------------------------------------------------------------------- 

13- Ricardo Lira de Rezende Neves; ------------------------------------------------------------- 

14- Karin Ferreto Santos Collier; ---------------------------------------------------------------- 

15- Rogério Soares de Mello; -------------------------------------------------------------------- 

16- Estevam Rivelo; ------------------------------------------------------------------------------- 

17- Gabriel Kauark Castelo Branco; -------------------------------------------------------------- 

18- Célia Maria Agustini da Silveira,-------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 
 

 
 

 


