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ENCAMINHAMENTO CANOA 

Com base no Art. 1º da Resolução ConsUni nº 145, de 4 de dezembro de 2014, a Comissão de 

Natureza Orçamentária e Administrativa (CANOA) reuniu-se no dia 22 de setembro de 2017, na 

Sala de Reuniões da Reitoria, 1º andar, Torre I, Bloco A , em sua III reunião ordinária de 2017, 

na presença dos membros: Klaus Capelle, presidente; Annibal Hetem Júnior, diretor do Centro 

de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas (CECS); Bruno da Rocha Rodrigues 

Costa, representante discente de graduação; Edson Pinheiro Pimentel, Centro de Matemática, 

Computação e Cognição (CMCC); Júlio Blumetti Facó, pró-reitor de administração; Maria 

Isabel Mesquita Vendramini Delcolli, representante suplente dos técnicos administrativos; Vitor 

Emanuel Marchetti Ferraz Junior, pró-reitor de planejamento e desenvolvimento institucional. 

Ausentes: Ana Cláudia Andreotti, representante discente de pós-graduação; Giorgio Romano 

Schutte, representante dos docentes; Ronei Miotto, diretor do Centro de Ciências Naturais e 

Humanas (CCNH). Não votantes: Leonel Sampaio, coordenador de planejamento orçamentário; 

Thiene Pelosi Cassiavilani, secretária-executiva da Divisão de Conselhos da Secretaria-Geral e 

Fabiane Alves, chefe da Divisão de Conselhos. Havendo quórum, a reunião teve início às 14h34, 

sob presidência do professor Klaus Capelle, e fim às 15h28.   
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O encaminhamento da I reunião ordinária da CANOA, realizada no dia 16 de março de 2017, 

referente à proposta que dispunha acerca da dotação orçamentária suplementar destinada ao 

aumento do número de monitores de graduação, resultou na criação de um Grupo de Trabalho 

(GT) que teria como meta debruçar-se sobre o tema. Findos os trabalhos, o GT, que contou 

com a presidência do professor Vitor Marchetti, apresentou seu Relatório Final a esta 

Comissão, que foi dividido em dois eixos: (i) levantamento do quadro de distribuição 

orçamentária para as bolsas acadêmicas e (ii) princípios a serem considerados pela CANOA e 

pelo ConsUni, quando da elaboração da Resolução de Diretrizes Orçamentárias (RDO), 

conforme Resolução ConsUni nº 176, para o exercício de 2018.  

A CANOA propõe que o ConsUni considere o seguinte ajuste em um de seus princípios, onde 

se lê: “Prever em todos os convênios e parcerias, bolsas de pesquisa para Graduação e Pós-

Graduação, devendo ser justificada a ausência dessas bolsas quando não existirem no projeto”, 

leia-se: “Prever em todos os convênios e parcerias, bolsas para Graduação, Pós-
graduação e Extensão, devendo ser justificada a ausência dessas bolsas quando não 
existirem no projeto”. 


