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ATA DO CONSELHO CONSULTIVO
REUNIÃO 29/03/2021

Aos vinte e nove dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e

um (29/03/2021), às dezessete horas (17:00), em reunião virtual,

reuniu-se o Conselho Consultivo do Fundo Patrimonial do CEng

com representante da Diretoria do Fundo Patrimonial do CEng, em

sessão ordinária, convocado e presidida pelo Diretor de

Relacionamento com o CEng David Alves Conceição, com as

presenças dos seguintes Conselheiros (as):Profº Rafael Beltrame,
representante da pós-graduação (Strictu Sensu), Profº Sigmar
de Lima, representante da Engenharia de Controle e
Automação, Profª Camile Urban, representante da Engenharia
de Petróleo. Constatada a existência de quórum, o Diretor David

saudou a todos, e de imediato passou-se à ordem do dia. 1)
Apresentação e aprovação do Relatório Anual (2020); 2) Aprovação

da Política Anticorrupção do Fundo Patrimonial do CEng; 3)
Instrumento de Parceria com a UFPEl; 4) Metas de 2021 e 5)
Considerações dos Conselheiros. 1) O David apresentou o Relatório

Anual (2020) no qual seus números já haviam sido aprovados pelo

Conselho Fiscal. O Conselho Consultivo aprovou por unanimidade

o Relatório. 2) O David leu o documento da Política de

Anticorrupção, no qual foi aprovado por unanimidade pelos

Conselheiros. 3) Referente a participação dos docentes nos

Conselhos do Fundo Patrimonial, David explicou que a Diretoria irá

agendar uma reunião com a Reitoria da UFPel para tratar de um

"Instrumento de Parceria" que irá permitir "legalmente" a

participação dos docentes, visto que não existe regulamento que

permita ou proíba tal participação. 4) Sobre as metas estabelecidas

para o ano de 2021, os Conselheiros aprovaram o planejamento e

trouxeram outras dicas e 5) Os Conselheiros reforçaram o apoio a

Associação e seu projeto pioneiro. Também mencionaram que o

Fundo deve trabalhar mais sua imagem perante os alunos e

professores, publicando mais vídeos e mais propagandas em suas

redes sociais. O Diretor David agradeceu as orientações e

conselhos, nada havendo para tratar, a reunião foi finalizar às

dezoito horas e quinze minutos (18:15). 

 

David Alves Conceição - Diretor de Relacionamento com o CEng

(Aguardando novas eleições no CEng)
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