
Governo do Estado do Rio de Janeiro

Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste

Conselho Curador

ATA da 70ª Reunião Ordinária do Conselho Curador

 

Aos nove dias do mês de junho de dois mil e vinte e um, às dez horas e três minutos, reuniu-se o Conselho Curador para a
realização de sua septuagésima Reunião Ordinária, excepcionalmente, através da plataforma Google Meet (meet.google.com/tyy-
wqux-zwh), considerando o Decreto Estadual nº 47.608 de 18 de maio de 2021, 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 e o
artigo 5ª da Portaria UEZO nº 78 de 01 de junho de 2021, que regulamenta as medidas temporárias de prevenção ao contágio e
de enfrentamento da propagação decorrente do novo coronavírus (COVID-19) e estabelece o trabalho remoto e presencial
durante a pandemia, sob a Presidência da Magnífica Reitora, Professora Luanda Silva de Moraes. Presentes: os Representantes
indicados pela UEZO: Conselheiro Carlos Alberto Alves Lemos e Conselheiro Nirmo Antônio Araújo Filho; o Representante
indicado pela Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação – SECTI: Conselheiro Edgard Leite Ferreira Neto; o
Representante indicado pela Secretaria de Estado de Fazenda – SEFAZ: Conselheiro Allan Cristiano dos Santos; o Representante
indicado pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG: Conselheiro Carlos Alberto Lopes. Também estiveram
presentes: 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. 1º Assunto: Aprovação das Atas da 69ª Reunião Ordinária
realizada em 12/05/2021 e da 8ª Reunião Extraordinária realizada em 26/05/2021. A PRESIDENTE colocou em discussão
a Ata da 69ª Reunião Ordinária realizada em 12 de maio de 2021. A Ata foi projetada e não houve considerações sobre o
documento. A PRESIDENTE colocou a Ata da 69ª Reunião Ordinária em votação. Aprovada por unanimidade. A
PRESIDENTE colocou em discussão a Ata da 8ª Reunião Extraordinária realizada em 26 de maio de 2021. A Ata foi projetada e
não houve considerações sobre o documento. A PRESIDENTE colocou a Ata da 8ª Reunião Extraordinária em votação.
Aprovada por unanimidade. 2º Assunto: Ciência do Relatório de Atividades da Coordenadoria Setorial de Auditoria
referente ao 1º trimestre/2021. RELATOR: AUDITOR CHEFE DA UEZO, HUGO FREIRE LOPES MOREIRA. Disse que
conforme previsto no inciso III do artigo 16 do Regimento Interno do Conselho Curador, apresentava ao Conselho o Relatório de
Atividades da Coordenadoria Setorial de Auditoria – COSEA referente ao 1º trimestre/2021. Ressaltou que o Relatório estava
sendo trazido ao Conselho somente no mês de junho de forma atípica, devido ao grande número de pontos de pauta das duas
primeiras reuniões ordinárias do exercício 2021. Esclareceu que costumeiramente o Relatório de Atividades era apresentado na
reunião seguinte ao fechamento do trimestre. O Relatório de Atividades da Coordenadoria Setorial de Auditoria foi projetado.
Não houve considerações sobre o documento apresentado. 3º Assunto: Assuntos Gerais. A PRESIDENTE pontuou que ainda
estávamos em meio a pandemia de COVID-19 e havia muitas dificuldades em garantir a inclusão digital de todos. Destacou que
este foi um ponto debatido na Audiência Pública realizada pela Comissão de Ciência e Tecnologia e Comissão de Educação da
Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro – ALERJ. A PRESIDENTE expôs que através de um contrato emergencial
de auxílio digital, promovido pelo Centro de Tecnologia de Informação e Comunicação do Estado do Rio de Janeiro – PRODERJ,
houve a contratação de serviços de rede de dados móveis. Explicou que os alunos comprovadamente em situação de
vulnerabilidade socioeconômica e cotistas da UEZO, foram contemplados com chips para utilização no semestre 2020.2. A
PRESIDENTE explicou que o PRODERJ não renovou o contrato nem apresentou outra contratação do serviço e como o
semestre letivo 2020.2 estava terminando, decidiu instituir um auxílio de cota única para os alunos que utilizavam os chips,
considerando que estavam iniciando as últimas provas do semestre. Para o semestre letivo 2021.1, a PRESIDENTE disse que
havia um processo de licitação aberto pela UEZO para contratação de chips e modem visando o auxílio digital, mas caso o
PRODERJ realizasse a contratação, a UEZO aderiria à Ata. A PRESIDENTE ressaltou que era do conhecimento de todos que
licitações demandavam tempo e o semestre letivo 2021.1 iniciaria em 19 de julho de 2021, portanto, a gestão estava discutindo,
com apoio da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia – SECTI, a concessão de um auxílio digital que contemplaria todos os
alunos em vulnerabilidade socioeconômica, tanto cotistas como os que ingressaram pela da ampla concorrência, e os servidores
que estavam em trabalho remoto. A PRESIDENTE expôs que havia um diálogo com o Secretário de Estado de Ciência e
Tecnologia e o mesmo sinalizou apoio ao auxílio digital, que seria instituído por meio de Ato Executivo da UEZO. A
PRESIDENTE expôs que no ano de 2020 a SECTI realizou o Termo de Ajustamento de Gestão – TAG, onde as vinculadas
disponibilizaram um saldo de seus orçamentos retornando-o ao Tesouro com o comprometimento do saldo ser posteriormente
reprogramado nos anos de 2021 e 2022. Explicou que precisava sanar algumas dúvidas quanto às ações previstas no TAG, que no



seu entendimento, incluíam assistências para atividades administrativas e para os docentes. A PRESIDENTE pontuou que
acreditava que as ações prevendo os auxílios digitais para servidores e alunos estavam contempladas, mas precisava confirmar.
Disse que estava buscando esclarecimentos com a Diretoria-Geral de Administração e Finanças – DGAF/SECTI para concluir o
Ato Executivo com o intuito de garantir o acesso digital nos semestres 2021.1 e 2021.2. A PRESIDENTE sinalizou que pretendia
trazer novamente ao Conselho a pauta referente ao Sistema de Desembolso Descentralizado – SIDES, a fim de conseguir
implantá-lo na UEZO, visando dar celeridade à execução de serviços considerados emergenciais. 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 mim e por todos os participantes.
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2019.
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conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de
2019.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador 19580262 e o código
CRC AAB9E5A3.
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