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ATA DA DIRETORIA 
REUNIÃO 15/07/2020

A Diretora Gabriela Medeiros em apoio com Presidente Wesllen

Morares irão entrevistar (reuniões virtuais) todos os voluntários

inscritos no processo seletivo nas próximas semanas. As

reuniões irão ocorrer entre os dias 20/07 e 24/07, havendo uma

resposta final no dia 30/07.  Todos os candidatos serão

informados via e-mail ou telefone. 

A Diretoria trouxe para a discussão a criação de um Termo de

Voluntariado para todos os voluntários do Fundo: alunos, ex-

alunos, professores e inclusive, a própria Diretoria também deve

assiná-lo.  Esse Termo deverá resguardar o direito do Fundo de

não pagar nenhum tipo de remuneração aos voluntários,

impossibilitando qualquer tipo de ganho ilícito ou judicial por

serviços prestados ao Fundo. O Diretor David Alves ficou

responsável pela criação do Termo de Voluntariado e depois

será repassado para área jurídica para aprovação. 

O Diretor Financeiro William Moraes levantou a questão que é

necessário um Termo de Confidencialidade para garantir a

segurança dos dados dos doadores e futuros contratos de

empresas com o Fundo Patrimonial. O mesmo ressaltou que o

Termo deve garantir que os dados pessoais, principalmente,

dos dadores (pessoa física) não sejam utilizados por terceiros. O

Diretor mencionou que o Conselho Fiscal também deve assiná-

lo, visto que, terão acesso os extratos bancários do Fundo para

análise dos Relatórios Financeiros. 

As 21 (vinte e uma) horas do dia 15 de julho de 2020, de forma

virtual, reuniram-se os membros da Diretoria do Fundo Patrimonial

do CEng: Bruna Pureza, Gabriela Medeiros, David Alves, Wesllen

Moraes, William Moraes e Yuri Crizel para tratar dos próximos

passos do Fundo.

 

Pautas e encaminhamentos das operações do Fundo. 
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A pauta que se seguiu foi sobre a estratégia de captação de

recursos. A Diretoria concordou que os alunos e/ou ex-alunos

voluntários do Fundo irão ficar responsáveis por captar recursos

com a comunidade (alunos, ex-alunos, professores) do CEng.

Referente a captação com empresas, foi aprovado que os

Diretores serão responsáveis por esse setor, devido uma maior

experiência no mercado e contato direto com as empresas.  Foi

levantado a questão, que os alunos com boa comunicação e

interesse próprio, também poderão captar recursos com as

empresas. E seguindo na pauta da captação, a Diretora Gabriela

Medeiros informou que todos os voluntários devem passar por

um treinamento, antes de iniciarem a captação. A pauta do

treinamento será tratada com mais detalhes após entrada dos

novos voluntários. O Diretor David Alves trouxe a sugestão de

criar um banco de dados de ex-alunos e empresas para que no

futuro exista um contato para pedir doações. 

Com a necessidade de apoio para gerenciar pessoas e setores,

a Diretoria trouxe para a reunião o nome de uma ex-aluna (não

será mencionado nome da própria pela política de privacidade

individual) que possui experiência e poderia contribuir com os

trabalhos do Fundo. A Diretora Gabriela Medeiros ficou

responsável pelo primeiro contato com a ex-aluna.

A discussão se seguiu com o Programa de Embaixadores do

Fundo Patrimonial, que serão ex-alunos voluntários,

selecionados pela própria Diretoria em outros Estados,

responsáveis por representar o Fundo em eventos e/ou

reuniões sobres os Endowment Funds. Deverão também realizar

reuniões com empresas e ex-alunos próximos para captar

recursos para o Fundo. Na pauta mencionada, foram relatados

sobre possíveis Estados/Regiões que moram ex-alunos que

podem ser futuros Embaixadores.  Como Mato Grosso, Rio de

Janeiro, São Paulo e Goiás. Os Diretores David Alves e Wesllen

Moraes criaram o programa descrito, que deverá se enviado

para todos os Diretores, e na próxima reunião (mês de agosto) o

texto deverá ser aprovado, bem como, os possíveis

Embaixadores.
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No próximo item da reunião, foi discutido sobre a PORTARIA Nº
5.918, de 29 de outubro de 2019. Essa Portaria trata do apoio

oferecido pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e

Comunicações (MCTIC) aos Fundos Patrimoniais do Brasil. O

apoio seria na captação com grandes empresas, divulgação dos

projetos oferecidos pelo Fundo e por fim, contato com órgãos

governamentais para melhorar a legislação que rege os Fundos

no Brasil. Devido o Fundo Patrimonial ser uma instituição recém

criada, lhe faltam documentos para solicitar a parceria com o

MCTIC, e também, os Diretores relataram que uma parceria com

o governo nesse momento, não seria bem vista pelos doadores

e apoiadores do Fundo. A parceria com MCTIC será levantada

novamente em 6 (seis) meses, para avaliar os documentos

necessários e imagem do Fundo com a comunidade.

O Diretor David Alves levantou a questão sobre a criação de um

Código de Ética e Conduta, bem como, uma Política de

Anticorrupção para o Fundo Patrimonial. Pauta aprovada por

unanimidade, e a vice-presidente Bruna Pureza ficou

encarregada de criá-los e apresentá-los nas próximas reuniões.

O Presidente Wesllen Moraes relatou que seria interessante

aprovação desses documentos pelo Conselho Consultivo,

então, após criação e aprovação da Diretoria, será repassado

para consulta de possíveis alterações e aprovação pelo

Conselho Consultivo.

Dando continuidade nas pautas, o Presidente Wesllen levantou

a questão do Contrato de Parceria com a UFPel, contrato no

qual o próprio Procurador Federal da Instituição havia

solicitado. O mesmo confirmou que, com apoio jurídico do

Diretor de Operações, Gregori Dalgais, irão dar inicio a conversa

junto a Universidade Federal de Pelotas.  

O Diretor Wesllen questionou, que é necessário que o Conselho

Consultivo seja constituído o quanto antes, para tratar de

documentos que merecem atenção pelo Conselho.  O Diretor

David informou que os Diretórios Acadêmicos já foram

notificados, onde possuem 3 (três) cadeiras no Conselho, e o

restante será composto pelo Conselho do CEng. O Diretor de

Relacionamento com o CEng, David Alves, informou também

que entrará em contato com a Diretoria do CEng e

setores/cursos, que devem confirmar seu assento no Conselho.
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Aproveitando a pauta sobre o Conselho Consultivo, o Diretor,

David Alves, relatou que existe um Projeto de Extensão que está

sendo elaborado com apoio da Professora Larissa Bolzan

(engenharia de produção). O projeto irá possibilitar aos alunos

voluntários ganhos de horas complementares. O mesmo

confirmou que a Professora Etiene, do Conselho Fiscal, gostaria

de que todos os professores envolvidos no Fundo, fossem 

cadastrados no Projeto de Extensão. A Diretoria aprovou o

método de inclusão de todos participantes (alunos, ex-alunos,

professores e técnicos) no Projeto de Extensão, e foi

mencionado que o Projeto deve ser aprovado pelo Conselho

Consultivo.

O Diretor Financeiro, William Moraes, foi informado que existem

assuntos que devem ser tratados com o Conselho Fiscal. Temas

referentes ao modelo de Relatório Financeiro que deve ser

divulgado e políticas que o Conselho Fiscal irá adotar para

divulgar para comunidade sobre as finanças do Fundo. O

Diretor William Moraes, revelou que está à disposição para

realizar reuniões com o Conselho Fiscal, e espera as demandas

do próprio. 

Na última pauta da reunião, o Presidente Wesllen Moraes

revelou que existe um Regimente Interno sendo criado. A

Diretoria concordou com sua criação, com a intenção de

resolver lacunas não mencionadas no Estatuto Social, e seu

texto deve ser aprovado, por unanimidade, pela Diretoria e

Conselho Consultivo nos próximos 6 meses. 

Informes: O Presidente Wesllen Moraes, informou que a Conta

Bancária no Banco do Brasil foi criada, e com apoio do Diretor

Financeiro, William Moraes, já obtiveram acesso ao aplicativo.

Entretanto, a Conta Bancária ainda não deverá receber doações,

pois é necessário a liberação no sistema bancário do mencionado

banco (essa liberação deve levar em torno de 5 (cinco) dias). 

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi finalizada às 22 (vinte e

duas) horas e 22 (vinte e dois) minutos. 

 

15 de julho de 2020

Wesllen Moraes Völz

Presidente do Fundo Patrimonial do CEng


