Associação Universidade em Rede

ATA DA REUNIÃO DO CCP 002/2015

Aos vinte e nove dias do mês de novembro do ano de dois mil de quinze, às 14h,
reuniram-se nas dependências do Gran Hotel Stella Maris Resort, em Salvador/BA, os
integrantes do Comitê de Coordenação Política (CCP) da UniRede conforme ata de
presença em anexo. A presidente Ivete Martins Pinto (FURG) deu início a reunião
dando boas vindas a todos representantes. Após deu-se início a discussão dos
seguintes assuntos, conforme definido em pauta. 1. Informes:
2. Definições e encaminhamentos para o ESUD 2015: Foi exposto ao membros do
comitê a necessidade do agendamento de um segundo encontro com os membros do
Conselho de Representantes para o fechamento do Manifesto de Salvador, sendo
definido o dia dois de dezembro das 8h às 10h30min em sala a definir com a
organização do ESUD.
3. Organização da reunião do CR: a) Foi proposto que a IES que sediar o ESUD não
necessite pagar a anuidade, sendo aprovado por unanimidade.
4. Eleições: Será apresentada na reunião do Conselho de Representantes a proposta
de alteração no Regimento da UniRede, com o propósito de incluir no Art. 18 deste
documento, onde: a) será previsto um período de transição de noventa dias cuja
gestão em exercício irá atuar conjuntamente com a nova equipe eleita; b) a nova
gestão assumirá após o período de transição e atuará até o final do período de
transição após a próxima eleição. Foi elaborado um documento que dispõe sobre o
processo para a candidatura a presidência da UniRede, comitê de coordenação
política e conselho de representantes. Adotar o uso do Conselho Fiscal.
5. Anuidade: Foi definido a manutenção do valor de dois mil reais (R$ 2000,00) para a
anuidade do exercício de 2016. Bem como, a renegociação do pagamento da
anuidade que estiver em atraso.
6. Inclusão da categoria de associação de pesquisadores (pessoa física):
7. Aprovação de novos associados:
8. Outros assuntos:
Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 20:00 horas, sendo assinada
pela Presidente e por Sandra Azevedo, que secretariou a reunião.
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