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Governo do Estado do Rio de Janeiro

Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste

Conselho Curador

ATA da 64ª Reunião Ordinária do Conselho Curador
Aos trinta dias do mês de julho de dois mil e vinte, às dez horas e sete minutos, reuniu-se o Conselho Curador
para a realização de sua sexagésima quarta Reunião Ordinária, excepcionalmente, através da plataforma
Zoom, tendo em vista a necessidade de manter a suspensão das atividades acadêmicas e administrativas não
essenciais, atendendo às medidas de prevenção e controle da COVID-19, conforme o Decreto Estadual nº
47.176 de 21 de julho de 2020, que dispões sobre medidas de enfrentamento da propagação do novo
coronavírus (COVID-19), em decorrência da situação de emergência em saúde, e dá outras providências. Sob
a Presidência da Magnífica Reitora, Professora Maria Cristina de Assis. Estavam presentes: os Representantes
indicados pela UEZO, o Conselheiro Carlos Alberto Alves Lemos e Nirmo Antônio Araújo Filho; o
Representante indicado pela Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação – SECTI, Conselheira
Andréia Gonçalves Machado; os Representantes indicados pela Secretaria de Estado de Fazenda, Conselheira
Maria Regina Correa Castanheira e Raphael Zuza Nieto. Presentes também: o Auditor Chefe da UEZO, Hugo
Freire Lopes Moreira e a Secretária dos Conselhos, Bianca Moreira Santos de Brum. Havendo quórum, a
PRESIDENTE deu início à reunião e solicitou a autorização do Conselho para inserção de um ponto de pauta.
Informou que o ponto referia-se a esclarecimentos sobre a representação da Secretaria de Estado de Ciência,
Tecnologia e Inovação – SECTI no Conselho. A Presidente colocou em votação a inserção do ponto de pauta.
A inserção foi aprovada por unanimidade. 1º Assunto: Representação da Secretaria de Estado de Ciência,
Tecnologia e Inovação – SECTI no Conselho Curador/ UEZO. A PRESIDENTE disse que na semana em
que seria realizada reunião foi informada pelo Sr. Vinícius Boechat Tinoco, representante suplente da
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação – SECTI, que ele não faria mais parte do Conselho
Curador e que seria substituído pela Sr.ª Vivian Vicentini Kuss. A PRESIDENTE falou que somente no fim do
dia anterior à reunião, obteve a informação da exoneração do Sr. Vinícius Boechat Tinoco dos quadros da
SECTI. Explicou que por uma falha na verificação das publicações de nomeações dos Conselheiros
representantes da SECTI, a Sr.ª Vivian Vicentini Kuss foi inserida no grupo de WhatsApp formado pelos
Conselheiros e apresentada como a substituta do Sr. Vinícius Boechat Tinoco no Conselho, mas que a própria
Sr.ª Vivian encaminhou publicações no Diário Oficial do Estado onde constava a nomeação da Sr.ª Andréia
Gonçalves Machado como titular e a sua nomeação como suplente e posteriormente, sua substituição como
suplente no Conselho pelo Sr. Vinícius Boechat Tinoco. Desta forma, a Sr.ª Vivian Vicentini Kuss não poderia
participar do Conselho. A PRESIDENTE disse que com a publicação da exoneração do Sr. Vinícius Boechat
Tinoco da SECTI, faria a solicitação de indicação pela Secretaria de um novo representante suplente para
compor o Conselho Curador. A PRESIDENTE solicitou que a Sr.ª Andréia Gonçalves Machado ratificasse a
sua participação nas reuniões do Conselho Curador até a nomeação de um suplente, pois se não fosse possível
a sua participação, o Conselho Curador não teria um representante da SECTI até a nomeação de suplência. A
CONSELHEIRA ANDRÉIA GONÇALVES MACHADO explicou que sua ausência às reuniões anteriores do
Conselho Curador foi motivada por sua atividade de professora, pois dava aulas às quartas-feiras, dia da
semana em que as reuniões presenciais eram realizadas, e por isso seu suplente era indicado a participar.
Informou que se as reuniões continuassem de forma remota, gostaria de participar, caso contrário, indicaria
um suplente. A PRESIDENTE colocou que os Decretos publicados pelo Estado, diante da pandemia de
COVID-19, previam que as reuniões administrativas fossem preferencialmente não presenciais (virtuais)
utilizando-se dos meios tecnológicos de informação e de comunicação disponíveis e confirmou que a reunião
do mês de agosto ocorreria por via remota, caso houvesse alguma mudança para as reuniões seguintes, a
Conselheira seria informada. 2º Assunto: Aprovação da Ata da 63ª R.O realizada em 10/06/2020. A
PRESIDENTE colocou a Ata em discussão. Informou que a Ata foi enviada anteriormente aos Conselheiros
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para considerações e estava sendo apresentada com todas as correções solicitadas. Colocou a Ata em votação.
Aprovada por unanimidade, mediante as alterações solicitadas. 3º Assunto: Aprovação do Relatório de
Atividades da Coordenadoria Setorial de Auditoria - COSEA referente ao segundo trimestre de 2020.
RELATOR: AUDITOR CHEFE DA UEZO, HUGO FREIRE LOPES MOREIRA. Destacou que a
apresentação trimestral do Relatório de Atividades da Coordenadoria Setorial de Auditoria era uma das
atribuições previstas no Regimento Interno do Conselho Curador. Disse que considerando a pandemia de
COVID-19, houve considerável redução das atividades da COSEA. Mencionou que realizou algumas
modificações na apresentação do Relatório desde que chegou à UEZO, pois antes era basicamente uma
planilha e atualmente possuía uma estrutura onde era identificado todo o trabalho realizado pelo setor de
Auditoria no trimestre. Pontuou que a COSEA era composta pelo Auditor Chefe e sua Assessora e colocou-se
à disposição dos Conselheiros para esclarecimentos sobre os itens do Relatório. A PRESIDENTE questionou
se os Conselheiros tinham alguma dúvida ou apontamento a fazer sobre o Relatório apresentado. O
CONSELHEIRO RAPHAEL ZUZA NIETO             questionou quais medidas estavam sendo adotadas pela
Auditoria com relação à redução dos contratos, se havia algum acompanhamento. O AUDITOR CHEFE
HUGO FREIRE LOPES MOREIRA informou que atuava em parceria com o Gestor de Contratos da UEZO,
Vinícius Murat do Carmo, no sentido de realizar basicamente a redução dos contratos. Disse que alguns
contratos foram suspensos e solicitou o acompanhamento na parte cadastral junto ao SIAFE-Rio, que não
estava atualizado e que atualmente estava totalmente regularizado. Destacou que havia o acompanhamento
dos contratos que puderam ser suspensos de fato e daqueles que devido à questão da pandemia, sofreram
impacto no fornecimento do serviço e tiveram que ser reduzidos. Esclareceu que só foram afetados os
contratos que de fato puderam sofrer tanto suspensão como redução. A PRESIDENTE colocou em votação a
aprovação do Relatório de Atividades da Coordenadoria Setorial de Auditoria - COSEA referente ao segundo
trimestre de 2020. Aprovado por unanimidade. 4º Assunto: Escolha do Relator do processo de Prestação
de Contas 2019 - SEI-260002/000126/2020. RELATORA: PRESIDENTE. Solicitou auxílio do Auditor
Chefe, Hugo Freire Lopes Moreira, para a colocação do ponto de pauta, pois o mesmo estava lidando
diretamente com o processo de prestação de contas 2019. Informou aos Conselheiros que o processo estava
disponível na área do Conselho Curador no SEI-RJ, mas era necessário selecionar um relator para fazer a
análise e emitir parecer com aprovação de todos. A PRESIDENTE passou a palavra ao Auditor Chefe. O
AUDITOR CHEFE HUGO FREIRE LOPES MOREIRA explicou que basicamente o processo tratava da
Prestação de Contas Anual de Gestão do ordenador de despesas, onde as contas da instituição são submetidas
a julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado – TCE, caso fosse selecionada pelo órgão. O AUDITOR
CHEFE colocou que a UEZO por mais um ano não foi selecionada pelo TCE, mas isso não impedia o
cumprimento do prazo processual de envio do processo à Auditoria Geral do Estado – AGE para emissão de
um parecer e elaboração de um relatório sobre as contas e posterior retorno à UEZO. Ressaltou que a
prestação de contas era uma obrigatoriedade, prevista no artigo 71 da Constituição Federal e nos artigos 122 a
124 da Constituição Estadual. O AUDITOR CHEFE informou que o prazo para prestação de contas costuma
ser o mês de junho, mas que devido à pandemia, o prazo foi estendido. Pontuou que para os órgãos
selecionados pelo TCE, o prazo para envio dos processos de prestações de contas foi até o dia 15 de julho,
onde a AGE emitiria seu parecer e remeteria o processo para o TCE. Para os órgãos não selecionados, o prazo
para envio a AGE foi um pouco maior, impreterivelmente até o dia 27 de agosto. O AUDITOR CHEFE
explicou que o processo era composto pelo demonstrativo do órgão, rol de responsáveis, que havia
basicamente 27 (vinte e sete) itens que tinham que ser formulados e obedecidos na sua ordem. Colocou que
realizou uma modificação quanto à ordem dos itens a serem obedecidos. Informou que o Relatório da Unidade
de Controle Interno que era o item número 16 (dezesseis), foi inserido no final do processo, pois um dos
pontos do Relatório era a verificação de toda documentação necessária à prestação de contas, o que só poderia
ser feito após a inserção de todos os documentos. O AUDITOR CHEFE HUGO FREIRE LOPES MOREIRA
observou que o item 26 (vinte e seis) da prestação de contas mencionava que deveria constar no processo o
parecer emitido pelo órgão consultivo, caso o jurisdicionado possuísse. No caso da UEZO, um parecer do
Conselho Curador. O AUDITOR CHEFE colocou-se a disposição do relator a ser escolhido para
esclarecimento de dúvidas. A PRESIDENTE questionou se algum dos Conselheiros se candidataria a relator
do processo de prestação de contas exercício 2019. O CONSELHEIRO RAPHAEL ZUZA NIETO se
voluntariou como relator, desde que não houvesse objeção por parte dos demais Conselheiros. Disse que foi o
relator do processo de prestação de contas referente ao exercício 2018 e contava com esta experiência e
conhecimento. Esclareceu que mesmo que um Conselheiro fosse responsável pelo voto, o Conselho precisaria
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aprovar e o ideal seria que todos os Conselheiros analisassem o processo também. Todos aprovaram o
Conselheiro Raphael Zuza Nieto como relator do processo de Prestação de Contas Anual de Gestão do
Exercício 2019. A PRESIDENTE concordou com a colocação do Conselheiro Raphael Zuza Nieto e informou
que o processo SEI-260002/000126/2020, referente à prestação de contas, encontrava-se disponível na área do
Conselho Curador no SEI-RJ onde todos poderiam ter acesso e no caso de dúvidas, consultar o Conselheiro
relator, que junto ao Auditor chefe, setor de Contabilidade e Reitoria buscaria esclarecer. 5º Assunto: Ciência
do Plano Anual de Auditoria 2020- PLANAT. RELATORA: PRESIDENTE. Ponderou que não existia a
obrigatoriedade do Plano passar pela aprovação do Conselho e apenas estava trazendo o assunto para ciência e
possíveis colocações por parte dos Conselheiros antes de remeter o PLANAT a Auditoria Geral do Estado -
AGE. A PRESIDENTE passou a palavra ao Auditor Chefe, Hugo Freire Lopes Moreira, pois o mesmo foi
responsável pela elaboração do PLANAT 2020. O AUDITOR CHEFE HUGO FREIRE LOPES MOREIRA
expôs que a elaboração do PLANAT era um obrigatoriedade provida pela Auditoria Geral do Estado – AGE.
Disse que em função da pandemia o plano foi elaborado tardiamente e por este motivo estava um pouco
defasado. Explicou que o PLANAT era um planejamento anual da Auditoria Interna do órgão, onde são
inseridas informações de todo o trabalho a ser realizado pela Auditoria da UEZO no ano de 2020, como a
elaboração do próprio PLANAT, do Relatório Anual de Auditoria – RANAT, o Relatório de Atividades
Trimestral da Auditoria, previsão de capacitação dos servidores do setor e outras informações pertinentes.
Destacou que havia uma estrutura e um prazo a obedecer, que foi afetado pela pandemia. Colocou que o prazo
inicial para entrega era o fim do mês de março e foi alastrado para entrega até 31 de agosto. O AUDITOR
CHEFE HUGO FREIRE LOPES MOREIRA colocou-se à disposição para esclarecimentos. A PRESIDENTE
questionou se havia alguma dúvida ou sugestão sobre o PLANAT 2020 apresentado. O CONSELHEIRO
RAPHAEL ZUZA NIETO colocou que com relação ao PLANAT, a Auditoria Geral do Estado – AGE teria
que levar em conta toda mudança ocorrida em função da pandemia, considerando que nem tudo o que foi
planejado poderia ser cumprido. Falou que não sabia qual seria o critério adotado pela AGE ao analisar o
planejamento, portanto ficava difícil emitir opinião sobre o PLANAT 2020/UEZO. O AUDITOR CHEFE
HUGO FREIRE LOPES MOREIRA expôs que na sua visão, o ideal era não apresentar o PLANAT deste ano,
mas apresentar um resumo de tudo que foi realmente feito no ano de 2020 e o PLANAT do ano de 2021. 6º
Assunto: Assuntos Gerais. A CONSELHEIRA ANDRÉIA GONÇALVES MACHADO informou que estava
acompanhando os pagamentos de “restos a pagar” de 2019. Disse que verificou que uma boa parte dos “restos
a pagar” de 2019 da UEZO e de outras instituições foram pagos, mas como leu na Ata da 63ª R.O realizada
em 10 de junho, que havia uma perspectiva de cancelamento do contrato com a empresa APPA Serviços
Temporários e Efetivos Ltda, caso esse pagamento não ocorresse, gostaria de ter informações sobre a
continuidade ou não desse contrato. A PRESIDENTE informou que o contrato com a empresa APPA Serviços
Temporários e Efetivos Ltda foi renovado e colocou que a maior parte dos “restos a pagar” da UEZO
pendentes, foram pagos. Disse que isto trouxe certa tranquilidade, pois já estava recebendo notificações de
algumas empresas para suspensão dos contratos. A PRESIDENTE colocou que com relação à implantação do
SIDES – UEZO, discutida na 63ª R.O do Conselho Curador, restou a dúvida se a implantação se dava por
meio de Decreto do Governador do Estado ou por meio de um Ato Executivo do órgão. A PRESIDENTE
expôs que ao realizar buscas sobre como ocorria a implantação do sistema, localizou a Norma Técnica
040/2016 elaborada pela Contadoria Geral do Estado – CGE, que ainda estava vigente e fornecia orientações
sobre os procedimentos necessários à implantação do SIDES. A PRESIDENTE projetou a Norma Técnica
040/2016 durante a reunião para conhecimento dos Conselheiros e informou que finalizaria a minuta de
regulamentação para ser trazida ao Conselho Curador depois encaminhada à Assessoria Jurídica para
posteriormente realizar a implantação, após aprovação do Conselho Universitário. A PRESIDENTE expôs
que a Norma Técnica 040/2016 apresentava alguns exemplos de instituição do SIDES em diferentes órgãos,
ou seja, por meio de Decreto, por Resolução e por Ato Executivo, mostrando que não havia um caminho
único a ser seguido. A PRESIDENTE informou que tentaria optar um Ato Executivo, levando a minuta ao
Conselho Universitário para aprovação, a fim de que o SIDES fosse instituído na UEZO através de
Resolução. O AUDITOR CHEFE HUGO FREIRE LOPES MOREIRA falou que foi Coordenador de
Produção de Normas e Estudos Contábeis no período em que atuou na Secretaria de Estado de Fazenda –
SEFAZ e trabalhou na elaboração da Norma Técnica 040/2026 apresentada pela Presidente. Ressaltou que a
referida Norma tratava de procedimentos contábeis e que a questão atual na UEZO referia-se mais a área
jurídica, sobre como se daria a implantação do SIDES na UEZO. A PRESIDENTE colocou que a própria
Norma Técnica não mostrava um entendimento único sobre a forma de implantação do SIDES e que o
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procedimento contábil fornecia uma orientação para o normativo da UEZO, que seria encaminhado a
Assessoria Jurídica para análise. A PRESIDENTE falou que o trabalho de aquisição do Campus para a UEZO
continuava mesmo diante da pandemia, que continuava tentando uma solução. Destacou que se não
conseguisse solucionar esta questão, teria problemas futuramente, principalmente com relação ao
credenciamento da UEZO como Centro Universitário junto ao Conselho Estadual de Educação – CEE.
Colocou que procurava fornecer as informações a todo o momento sobre este tema para que a gestão não
fosse considerada omissa na luta pelo Campus, pois desde que assumiu buscava uma solução. Explicou que
existem pareceres do CEE que são claros ao condicionar a renovação do credenciamento à necessidade de um
endereço próprio. A PRESIDENTE informou que o processo de divisão do espaço com o Instituto de
Educação Sarah Kubitscheck – IESK estava na Secretaria de Urbanismo para avaliação final e separação dos
espaços e posterior envio à Subsecretaria de Patrimônio Imóvel do Estado e a partir da resposta desses dois
órgãos a UEZO conseguiria o Registro Geral de Imóveis – RGI. A PRESIDENTE informou que o outro
caminho na busca pelo Campus era o processo de aquisição do imóvel que abrigava a antiga Universidade
Moacyr Sreder Bastos, que depois de instruído com toda documentação necessária, foi encaminhado à SECTI
e retornou com a solicitação de vistoria técnica. A PRESIDENTE explicou que com o apoio do atual
Secretário de Estado de Infraestrutura e Obras, Bruno Kazuhiro Otsuka Nunes, conseguiu junto ao Instituto de
Engenharia e Arquitetura que fosse feita a vistoria técnica no dia 29 de julho de 2020. Salientou que foi
colocado informalmente após a vistoria, que a estrutura do imóvel permitiria a entrada da UEZO, carecendo
de obras e reformas de elétrica e hidráulica. A PRESIDENTE colocou que precisaria aguardar o laudo da
visita técnica para que o parecer jurídico fosse finalizado e retornar o processo à SECTI, solicitando a
excepcionalidade diante do fato de dependência de um endereço para continuidade do Centro Universitário. A
PRESIDENTE questionou se existia alguma dúvida por parte dos Conselheiros, se desejavam fazer alguma
colocação. Não houve considerações. Nada mais havendo a tratar, a PRESIDENTE deu por encerrados os
trabalhos. Eu, Bianca Moreira Santos de Brum, Secretária dos Conselhos, lavrei a presente Ata que lida e
aprovada, será assinada eletronicamente por todos.

 

Maria Cristina de Assis
                 

      Andréia Gonçalves Machado
 

Raphael Zuza Nieto
 

Maria Regina Correa Castanheira
 

Carlos Alberto Alves Lemos
 

     Nirmo Antônio Araújo Filho
 

Bianca Moreira Santos de Brum
 
 

 

Documento assinado eletronicamente por Bianca Moreira Santos de Brum, Coordenadora, em
11/09/2020, às 16:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do
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Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019.

Documento assinado eletronicamente por Maria Regina Correa Castanheira, Conselheira, em
11/09/2020, às 18:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do
Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019.

Documento assinado eletronicamente por Raphael Zuza Nieto, Conselheiro, em 11/09/2020, às 18:35,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do Decreto nº 46.730, de 9 de
agosto de 2019.

Documento assinado eletronicamente por Andreia Gonçalves Machado, Conselheira, em 11/09/2020,
às 20:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do Decreto nº 46.730,
de 9 de agosto de 2019.

Documento assinado eletronicamente por Nirmo Antônio Araújo Filho, Conselheiro, em 11/09/2020, às
20:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do Decreto nº 46.730, de
9 de agosto de 2019.

Documento assinado eletronicamente por Maria Cris�na de Assis, Reitora, em 08/01/2021, às 05:21,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do Decreto nº 46.730, de 9 de
agosto de 2019.
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