
  

RESOLUÇÃO Nº 049/2021 - CD

  
Altera o Regimento Interno do Conselho
Diretor da Fundação do Estado do Rio
Grande do Norte - Fuern.

A PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE – CD/FUERN, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, e conforme deliberação do
Colegiado em sessão realizada em 23 de novembro de
2021,                                                                                                              

 

CONSIDERANDO a autonomia didá�co-cien�fica, administra�va e de gestão financeira e patrimonial,
própria das universidades, definida no ar�go 207 da Cons�tuição Federal, no ar�go 141 da Cons�tuição
do Estado do Rio Grande do Norte e no ar�go 53 da Lei n° 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional);

 

CONSIDERANDO a necessidade de agilizar o fluxo processual referente aos convênios, acordos e
instrumentos congêneres onde não se verifica repasses financeiros ou transferência patrimonial,
o�mizando as ro�nas e descentralizando atribuições e responsabilidades;

 

CONSIDERANDO que o Regimento Interno do Conselho Diretor da Fundação do Estado do Rio Grande do
Norte não faz diferenciação entre convênios, acordos e instrumentos congêneres com ou sem repasse de
valores ou transferência patrimonial;

 

CONSIDERANDO que a Presidência da Fuern, órgão superior execu�vo, possui competência para celebrar
convênios e quaisquer ajustes que sejam per�nentes às a�vidades da Fundação;

 

CONSIDERANDO que o Conselho Diretor é o órgão competente para propor alterações ou reforma do seu
Regimento, nos termos do inciso ‘X’, do ar�go 7º, do Regimento aqui citado;

 

CONSIDERANDO o Processo Administra�vo Nº 04410002.004892/2021-14 – SEI,

 

RESOLVE:

 

Art. 1º Alterar o inciso “VII”, do ar�go 7º do Regimento Interno do Conselho Diretor - CD, aprovado pela
Resolução nº 8/92-CD, de 25/05/1992, que passa a vigorar com a seguinte redação:



.………………………………………………………………………………………

Art. 7º

………………………………………………………………………………………

VII – decidir sobre a realização de convênios, acordos ou instrumentos congêneres, com
en�dades públicas e privadas, nacionais ou estrangeiras, que importem em
compromisso para a Fundação, excetuando-se aqueles onde não haja repasse financeiro
ou transferência patrimonial.

 

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

 

Sala das Sessões dos Colegiados, Mossoró-RN, em 23 de novembro de 2021.

 

Professora doutora Cicília Raquel Maia Leite

Presidente.

 

Conselheiros:

Prof. Francisco Dantas de Medeiros Neto

Ana Maria Morais Costa

Alexandre de Oliveira Lima

Dyjardan José Gomes de Carvalho

Prof. José Ronaldo Pereira da Silva

TNS. Irani Lopes da Silveira

Documento assinado eletronicamente por Cicília Raquel Maia Leite, Presidente(a) do Conselho
Diretor da Fuern, em 24/11/2021, às 14:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 4º do Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 12138255
e o código CRC 2286AF58.

 

Referência: Processo nº 04410002.004892/2021-14 SEI nº 12138255

http://portalsei.rn.gov.br/arquivos/Dec.%20n%C2%BA%2027.685-2018%20-%20Institucionaliza%C3%A7%C3%A3o%20do%20SEI%20RN.pdf
http://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

