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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 16 de março de 2017, na 
Sala de Reuniões da Reitoria, 1º andar, Torre I, Bloco A , em sua I reunião ordinária de 2017, na 
presença dos membros: Dácio Roberto Matheus, presidente em exercício; Arnaldo dos Santos 
Júnior, representante dos docentes; Edson Pinheiro Pimentel, diretor do Centro de Matemática, 
Computação e Cognição (CMCC); Júlio Blumetti Facó, pró-reitor de administração; Luiz 
Fernando Grespan Setz, substituto eventual do diretor do Centro de Engenharia, Modelagem e 
Ciências Sociais Aplicadas (CECS); Maria Isabel Mesquita Vendramini Delcolli, representante 
suplente dos técnicos administrativos; Ronei Miotto, diretor do Centro de Ciências Naturais e 
Humanas (CCNH); Vitor Emanuel Marchetti Ferraz Junior, pró-reitor de planejamento e 
desenvolvimento institucional. Ausentes: Lucas Becker, representante discente de graduação. 
Não votantes: Daniel Pansarelli, pró-reitor de extensão e cultura; Fabiane de Oliveira Alves, 
chefe da Divisão de Conselhos; Roberta Kelly Amorim de França, representante dos técnicos 
administrativos no Conselho Universitário; Soraya Cordeiro, secretária-geral. Havendo quórum, 
a reunião teve início às 14h13, sob presidência do professor Dácio Roberto Matheus, e fim às 
17h10.  
 
 
A reunião contou com a proposta que dispõe sobre dotação orçamentária suplementar destinada 
ao aumento do número de monitores de graduação, cujo relator foi o professor Ronei Miotto.  A 
proposta apresentada foi elaborada com a intenção de iniciar um debate acerca das escolhas 
orçamentárias da Universidade, em face da diminuição de mais de 20% do número de bolsas da 
monitoria da graduação em relação aos anos anteriores. Após debate, chegou-se ao consenso de 
que seria necessário o aprofundamento das discussões, envolvendo as pró-reitorias acadêmicas. 
Acordou-se, por fim, que seria criado um Grupo de Trabalho, pela Reitoria, com a participação 
dos atores interessados – Pró-Reitorias acadêmicas, representantes da Pró-Reitoria de 
Planejamento e Desenvolvimento Institucional – para discutir as alternativas orçamentárias de 
modo a garantir a manutenção das bolsas de monitoria da graduação e das demais pró-reitorias 
acadêmicas, bem como a revisão da política para tais monitorias, visando à otimização desses 
recursos.   
 

 


