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ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA - 2017 DO CONSELHO DA FACULDADE DE 1 

CIÊNCIAS INTEGRADAS DO PONTAL – CONFACIP. Aos treze dias do mês de março de 2 

dois mil e dezessete, segunda-feira, às quatorze horas e vinte e dois minutos, no Auditório III, 3 

Bloco B, campus Pontal, bairro Tupã, nesta cidade, teve início a segunda reunião ordinária do 4 

Conselho da Faculdade de Ciências Integradas do Pontal – CONFACIP, do presente ano, sob a 5 

presidência do Professor Doutor Raul Fernando Cuevas Rojas, com a participação dos 6 

Conselheiros citados ao final desta ata. O Presidente cumprimentou os Conselheiros e deu início 7 

aos trabalhos: 1. Comunicados: não houve comunicados. 2. Apreciação das Atas da 1ª Reunião 8 

Ordinária e das 1ª e 2ª Reuniões Extraordinárias de 2017 do CONFACIP – o Presidente do 9 

Conselho submeteu a ata da 1ª Reunião Ordinária à apreciação do Conselho, o qual aprovou a 10 

mesma com uma abstenção; em seguida, submeteu a ata da 1ª Reunião Extraordinária à apreciação 11 

do Conselho, o qual aprovou a mesma com uma abstenção; e por fim, submeteu a ata da 2ª 12 

Reunião Ordinária à apreciação do Conselho, que foi aprovada com duas abstenções. Inversão de 13 

ponto de pauta: o Presidente do Conselho passou a palavra ao Conselheiro Professor Dany 14 

Rogers, Representante Legal da Coordenação do Curso de Administração, que, conforme e-mail 15 

enviado anteriormente à Secretaria do Conselho, solicitou inversão do ponto de pauta número três 16 

ponto dezoito para o início da pauta; o ponto ficaria logo após o ponto três ponto um, e se refere ao 17 

Processo Vinte e Três deste ano, justificado pela urgência de aprovação do evento uma vez que o 18 

mesmo será realizado no mês de abril; o Conselheiro ainda justificou que, caso o processo não seja 19 

aprovado agora, provavelmente não terá tempo hábil de se realizar tal evento, e ele teria que 20 

cancelar todo o trabalho realizado até agora. O Conselheiro Professor Anderson Portuguez 21 

manifestou seu pedido aos Conselheiros solicitantes de inversão de ponto de pauta de que 22 

permaneçam até o final da reunião e não prejudiquem a apreciação dos demais pontos. A 23 

solicitação de inversão de ponto de pauta foi aprovada com um voto contrário. Inclusão de ponto 24 

de pauta: o Presidente do Conselho esclareceu que a Secretaria do CONFACIP recebeu um e-mail 25 

hoje, do Curso de Química, com a solicitação de inclusão de apreciação dos processos de 26 

progressão dos Professores Hugo de Souza Rodrigues, Rosana Maria Nascimento Assunção e 27 

Rodrigo Barroso Panatieri, ainda nesta reunião. O Presidente do Conselho explicou que não trata 28 

de apenas incluir este ponto, uma vez que há a necessidade de se abrir um processo, designar um 29 
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relator para emissão de um parecer e ainda, a necessidade de análise da documentação, conforme 30 

determina a Comissão Permanente de Pessoal Docente - CCPD; ainda explicou acerca dos prazos 31 

estabelecidos para que os processos sejam apreciados nas reuniões, sendo que estas progressões 32 

foram protocoladas na Direção no dia nove de março e o prazo era até dia seis de março do 33 

presente ano. O Presidente do Conselho passou a palavra ao Conselheiro Professor Hugo de Souza 34 

Rodrigues, requerente da inclusão, que justificou o pedido. O Presidente do Conselho sugeriu fazer 35 

uma reunião extraordinária para apreciar estas progressões e justificou que seria abertura de 36 

precedente para outras inclusões, deixando a encargo do Conselho esta decisão, uma vez que a 37 

mesma não seria institucional. O Conselheiro Professor Fábio Pascoal dos Reis lembrou que 38 

existem outros processos aguardando a serem apreciados, e que uma reunião extraordinária 39 

beneficiaria esses docentes. Os Conselheiros fizeram algumas considerações e apontamentos 40 

acerca da melhor data para uma reunião extraordinária e também acerca da inclusão deste ponto. O 41 

Presidente do Conselho esclareceu acerca do Regimento Interno do Conselho, lembrando que o 42 

processo não tem relator. Os Conselheiros fizeram novas colocações. O Presidente do Conselho 43 

colocou em apreciação a inclusão do ponto de pauta, que foi aprovada, com quatro abstenções. 3. 44 

Ordem do dia: 3.1 - Homologação de aprovação por ad referendum do PROCESSO Nº. 45 

021/2017. ASSUNTO: Homologação de resultados de Exames de Suficiência. 46 

REQUERENTE: Coordenação do Curso de Serviço Social – o Presidente do Conselho explicou 47 

o processo e colocou-o em apreciação, sendo a aprovação por ad referendum homologada por 48 

unanimidade. 3.2 - PROCESSO Nº. 023/2017. ASSUNTO: Apreciação de projeto de atividade 49 

(evento) da FAU/UFU: II Semana de Educação Financeira UFU. REQUERENTE: Professor 50 

Dany Rogers Silva – Professor do Curso de Administração. RELATOR: Conselheiro Hugo de 51 

Souza Rodrigues – o Presidente do Conselho fez a leitura do ponto de pauta e passou a palavra ao 52 

Relator, o qual pediu licença para não ler a composição do processo. O Relator fez a leitura de suas 53 

análises, informando que solicitou um memorando do requerente com os dados acerca da 54 

utilização dos valores das inscrições e que o mesmo será anexado ao seu parecer. O Relator 55 

manifestou-se favorável à aprovação do evento pelo Conselho. O Presidente do Conselho e a 56 

Conselheira Professora Railene de Oliveira Borges solicitaram esclarecimentos ao requerente 57 

quanto à um pedido anterior de isenção de taxa FACIP para esses eventos. O Requerente, 58 
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Conselheiro Professor Dany Rogers, explicou que esse pedido foi para as atividades de extensão e 59 

não para os eventos. O Conselheiro Professor Eduardo Giavara fez um novo pedido de 60 

esclarecimento acerca da anuência do Colegiado do Curso e dos valores destinados ao transporte 61 

dos discentes, previsto no projeto, que foram devidamente esclarecidos pelo Relator. O 62 

Conselheiro Professor Eduardo Giavara solicitou a palavra para manifestar acerca do evento ser 63 

realizado em Uberlândia, uma vez que ele vê a necessidade de valorização do Campus Pontal, 64 

inclusive com a participação da comunidade local; ele reforçou sua preocupação em fazer esse 65 

evento em Uberlândia. Em seguida, o referido Conselheiro colocou que os discentes sempre 66 

participam das Semanas Acadêmicas dos Cursos e explicou que seu manifesto é de que tem muitas 67 

dúvidas quanto à forma que este evento está sendo organizado, colocando-se contra a aprovação do 68 

evento. O Conselheiro Requerente, Professor Dany Rogers, concordou que é importante a 69 

realização de eventos no Campus e esclareceu que este evento faz parte de atividades do Núcleo de 70 

Educação Financeira, do qual também fazem parte professores da Faculdade de Gestão e 71 

Negócios, do Campus Santa Mônica, de Uberlândia; que realizá-lo em Uberlândia teria como 72 

objetivo prestigiar esses professores; e ainda esclareceu que no Campus Pontal não existe um 73 

espaço que comporte um público aproximadamente de trezentas pessoas, e para realizá-lo em 74 

Ituiutaba, seria necessário alugar um espaço, e isto inviabilizaria a realização do evento. O 75 

Conselheiro Professor Anderson Portuguez pediu a palavra para manifestar que, em alguns casos, 76 

há a necessidade de ir para outras cidades para se realizar eventos sim, citando exemplos do Curso 77 

de Geografia nos quais existem necessidades que a cidade de Ituiutaba não atende; e por fim, 78 

defendeu a aprovação do referido processo. O Presidente do Conselho colocou o parecer em 79 

apreciação, que foi aprovado com três abstenções.  3.3 - PROCESSO Nº. 20/2017. ASSUNTO: 80 

Solicitação de Afastamento Total para Participação em Programa de Pós-Graduação Stricto 81 

Sensu no País - Pós-Doutorado. REQUERENTE: Professor Marco Antônio Cornacioni Sávio 82 

– Curso de História. RELATORA: Conselheira Renata Mendes de Oliveira – o Presidente do 83 

Conselho fez a leitura do ponto de pauta e passou a palavra à Relatora. A Relatora cumprimentou o 84 

Conselho, explicou o pedido do requerente e pediu licença para ler o parecer a partir de suas 85 

análises, procedendo a devida leitura. A Relatora manifestou-se favorável à aprovação da 86 

solicitação do requerente, que foi apreciado pelo Conselho e aprovado por unanimidade. 3.4 - 87 
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PROCESSO Nº. 024/2017. ASSUNTO: Solicitação de alteração de requisitos mínimos para 88 

contratação de docente efetivo para o Curso de Engenharia de Produção. REQUERENTE: 89 

Professora Cynara Mendonça Moreira Tinoco – Curso de Engenharia de Produção. 90 

RELATORA: Conselheira Ana Rúbia Muniz dos Santos Pereira – o Presidente do Conselho 91 

fez a leitura do ponto de pauta e passou a palavra à Relatora. A Relatora fez a leitura de seu 92 

parecer, manifestando-se desfavorável à solicitação de alteração dos requisitos mínimos, por não 93 

atender os dispositivos legais (resoluções internas da Universidade e Lei 12772) e, não considerar 94 

a nota técnica da procuradoria da universidade sobre assunto similar e citada na documentação do 95 

processo autuado, ressaltando o inciso II do artigo 11 da Resolução 03/2015 do CONDIR, que 96 

versa que: “Restando deserta a inscrição, ou não havendo inscrição de candidato em número igual 97 

ou superior ao número de vagas, poderá ser prorrogado o edital, com abertura de inscrições para 98 

titulação inferior àquela de Doutor, definida pela autoridade competente, pelos prazos definidos na 99 

solicitação”, orientando então a prever no edital a prorrogação caso não haja doutores inscritos e a 100 

abertura de inscrições para mestres. O Presidente do Conselho passou para apreciação do 101 

Conselho. O Conselheiro Professor Gleyzer Martins solicitou a palavra, explicou que o 102 

procedimento está de acordo com o descrito pela Relatora e esclareceu que esta solicitação é para 103 

aproveitar bons profissionais que estão fazendo doutorado e que não puderam concluir o curso a 104 

tempo; o Conselheiro também explicou a dificuldade do Curso de Engenharia de Produção, uma 105 

vez que candidatos com a titulação de doutorado não conseguiram ser aprovados nos últimos 106 

concursos abertos, e ainda que a região não atrai os profissionais que concluem doutorado na área 107 

de Engenharia de Produção. Os Conselheiros solicitaram esclarecimentos, devidamente sanados 108 

pela Relatora. O Presidente do Conselho colocou o parecer da Relatora em apreciação que foi 109 

aprovado com um voto contra e duas abstenções. 3.5 - PROCESSO Nº. 026/2017. ASSUNTO: 110 

Apreciação de atas e pareceres de progressão/promoção. REQUERENTES: Professora 111 

Ângela Aparecida Teles e Professor Túlio de Souza Muniz – Curso de História. RELATOR: 112 

Conselheiro Aurelino José Ferreira Filho – o Presidente do Conselho passou a palavra ao 113 

Relator. O Relator explicou o processo e manifestou-se favorável à aprovação do processo de 114 

progressão dos Requerentes Professora Ângela Aparecida Teles e Professor Túlio de Souza Muniz. 115 

Os Conselheiros apreciaram o parecer e o Presidente do Conselho questionou quando o último 116 
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requerente ingressou na Unidade e o período que ele está sendo avaliado, uma vez que ele estava 117 

em outra Instituição de Ensino. O Relator fez os devidos esclarecimentos. O Presidente do 118 

Conselho colocou o ponto de pauta em votação, o qual foi aprovado por unanimidade. 3.6 - 119 

PROCESSO Nº. 027/2017. ASSUNTO: Apreciação de parecer de progressão/promoção. 120 

REQUERENTE: Professor Alexandre Calzavara Yoshida – Curso de Física. RELATOR: 121 

Conselheiro Fábio Pascoal dos Reis – o Presidente do Conselho fez a leitura do ponto de pauta e 122 

passou a palavra ao Relator. O Relator pediu licença para fazer a leitura das análises e da conclusão 123 

do parecer, no qual manifestou-se favorável à aprovação dos processos de progressão do 124 

requerente. O Conselho apreciou o parecer e aprovou o mesmo por unanimidade. 3.7 - 125 

PROCESSO Nº. 028/2017. ASSUNTO: Solicitação de Prorrogação de Afastamento Total para 126 

Participação em Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu no País – Doutorado. 127 

REQUERENTES: Professora Eliane Maria Brandemarte Moreira e Professor Moisés 128 

Rodrigues Cirilo do Monte – Curso de Matemática. RELATOR: Conselheiro Gleyzer 129 

Martins – o Presidente do Conselho fez a leitura do ponto de pauta e passou a palavra ao Relator, 130 

que explicou o processo e fez a leitura de seu parecer. O Relator manifestou-se favorável à 131 

aprovação da prorrogação do afastamento total dos requerentes. O Presidente do Conselho colocou 132 

em votação o parecer, que foi aprovado por unanimidade. 3.8 - PROCESSO Nº. 030/2017. 133 

ASSUNTO: Apreciação de atas de progressão/promoção. REQUERENTES: Professores 134 

Lucia Helena Moreira de Medeiros e Mauro Machado Vieira – Curso de Pedagogia. 135 

RELATORA: Conselheira Mical de Melo Marcelino – o Presidente do Conselho fez a leitura do 136 

ponto de pauta e passou a palavra ao Conselheiro Professor Antônio de Oliveira Júnior, 137 

Conselheiro ao qual a Relatora solicitou que fizesse a leitura de seu parecer. O referido 138 

Conselheiro justificou a ausência da Relatora e fez a leitura do parecer, o qual apresentou-se 139 

favorável à aprovação das atas de progressão dos docentes requerentes. O Conselho apreciou e 140 

votou o parecer, aprovando-o por unanimidade. 3.9 - PROCESSO Nº. 031/2017. ASSUNTO: 141 

Apreciação de atas de progressão/promoção. REQUERENTES: Professores Rildo Aparecido 142 

Costa e Carlos Roberto Loboda – Curso de Geografia. RELATOR: Conselheiro Anderson 143 

Pereira Portuguez – o Presidente do Conselho fez a leitura do ponto de pauta e passou a palavra 144 

ao Relator. O Relator explicou o processo e pediu licença para não ler a composição do processo, 145 

mailto:direcao@pontal.ufu.br
http://www.facip.ufu.br/


   

 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA 
FACULDADE DE CIÊNCIAS INTEGRADAS DO PONTAL   

 

Universidade Federal de Uberlândia – Faculdade de Ciências Integradas do Pontal - FACIP/UFU - Rua 20 nº 1600 – Bairro Tupã - 38.304-402 – Ituiutaba – 
MG. Tel/Fax: (34) – 3271-5249 

confacip@pontal.ufu.br - http://www.facip.ufu.br 

fazendo a leitura a partir da pontuação dos requerentes, e em seguida, de suas análises e 146 

considerações finais. Seu parecer foi favorável à aprovação da promoção dos requerentes. Os 147 

Conselheiros apreciaram e votaram o parecer, que foi aprovado por unanimidade. 3.10 - 148 

PROCESSO Nº. 032/2017. ASSUNTO: Apreciação de atas de progressão/promoção. 149 

REQUERENTES: Professores Juliana Aparecida Povh, Karine Rezende de Oliveira, Sabrina 150 

Coelho Rodrigues, Guilherme Garcia da Silveira e Ana Paula Romero Bacri – Curso de 151 

Ciências Biológicas. RELATORA: Conselheira Rejane Alexandrina D. Pereira do Prado – o 152 

Presidente do Conselho fez a leitura do ponto de pauta e passou a palavra ao Conselheiro Professor 153 

Homero Ghioti, Conselheiro responsável por emitir o parecer e relatá-lo, a pedido da Relatora 154 

anteriormente nomeada pela Secretaria do Conselho. O Conselheiro fez a leitura do parecer, o qual 155 

manifestou-se favorável à aprovação dos processos dos requerentes. Os Conselheiros apreciaram e 156 

votaram o parecer, aprovando-o por unanimidade. 3.11 - PROCESSO Nº. 033/2017. ASSUNTO: 157 

Solicitação de Prorrogação de Afastamento Total para Participação em Programa de Pós-158 

Graduação Stricto Sensu no País – Doutorado. REQUERENTE: Professora Noézia Maria 159 

Ramos – Curso de Administração. RELATORA: Conselheira Juliana Aparecida Povh – o 160 

Presidente do Conselho passou a palavra à Relatora, que explicou o processo e fez a leitura de seu 161 

parecer. A Relatora manifestou-se favorável à prorrogação de afastamento total da requerente, que 162 

foi devidamente apreciado pelo Conselho e aprovado por unanimidade. 3.12 - PROCESSO Nº. 163 

034/2017. ASSUNTO: Apreciação de pareceres de progressão/promoção. REQUERENTES: 164 

Professores Milton Antônio Auth e Cristiano de Siqueira Esteves – Curso de Física. 165 

RELATOR: Conselheiro Homero Ghioti da Silva – o Presidente do Conselho passou a palavra 166 

ao Relator, que fez a leitura de seu parecer, manifestando-se favorável à aprovação da progressão 167 

dos Requerentes. O Conselho apreciou o parecer e aprovou o mesmo por unanimidade. 3.13 - 168 

PROCESSO Nº. 35/2017. ASSUNTO: Apreciação de parecer de progressão/promoção. 169 

REQUERENTE: Professor Homero Ghioti da Silva – Curso de Matemática. RELATORA: 170 

Conselheira Rosinei Alves Pereira – o Presidente do Conselho fez a leitura do ponto de pauta e 171 

passou a palavra à Relatora, a qual pediu licença para fazer a leitura a partir da análise e conclusão 172 

do parecer. A Relatora fez a leitura e manifestou-se favorável à aprovação do processo do 173 

requerente, que foi apreciado pelos Conselheiros. Após a votação, o parecer foi aprovado por 174 
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unanimidade. 3.14 - PROCESSO Nº. 36/2017. ASSUNTO: Apreciação de ata de 175 

progressão/promoção. REQUERENTE: Professor Gleyzer Martins – Curso de Engenharia 176 

de Produção. RELATOR: Conselheiro Eduardo Giavara - o Presidente do Conselho passou a 177 

palavra ao Relator, que fez a leitura de seu parecer, manifestando-se favorável à aprovação da 178 

progressão do Requerente. O Conselho apreciou o parecer e aprovou-o com uma abstenção. 3.15 - 179 

PROCESSO Nº. 37/2017. ASSUNTO: Solicitação de Prorrogação de Afastamento Total para 180 

Participação em Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu no País – Doutorado. 181 

REQUERENTE: Professora Josilene da Silva Barbosa – Curso de Ciências Contábeis. 182 

RELATORA: Conselheira Rosana Maria Nascimento de Assunção - o Presidente do Conselho 183 

passou a palavra à Relatora, a qual explicou o processo e fez a leitura de seu parecer. A Relatora 184 

manifestou-se favorável à prorrogação de afastamento total da requerente, que foi devidamente 185 

apreciado e votado pelo Conselho, aprovando o mesmo por unanimidade. 3.16 - PROCESSO Nº. 186 

39/2017. ASSUNTO: Indicação e apreciação de membros para compor Comissão Especial 187 

para proceder à consulta eleitoral para Diretor da FACIP. REQUERENTE: Direção da 188 

FACIP. RELATORA: Conselheira Railene de Oliveira Borges – o Presidente do Conselho fez a 189 

leitura do ponto de pauta e passou a palavra à Relatora. A Relatora pediu licença para não ler a 190 

composição do processo e para fazer a leitura da análise e do parecer final. A Relatora explicou o 191 

processo e colocou que a Comissão deverá ser composta por três representantes do corpo docente, 192 

três representantes do corpo discente e três representantes do corpo técnico-administrativo. A 193 

Relatora listou a Comissão, indicando os três docentes, os três técnicos e seus suplentes, e ainda, os 194 

três discentes, igualmente indicando duas discentes suplentes. O Conselho apreciou os membros 195 

indicados e aprovaram a referida comissão por unanimidade. 3.17 - PROCESSO Nº. 38/2017. 196 

ASSUNTO: Indicação de membro do CONFACIP para compor Comissão de Seleção de 197 

Tutor do PET História. REQUERENTE: Comitê Local de Acompanhamento e Avaliação – 198 

CLAA dos grupos PETs da UFU. RELATOR: Conselheiro Professor Aurelino José Ferreira 199 

Filho – o Presidente do Conselho passou a palavra ao Relator, o qual explicou o processo e fez a 200 

leitura de seu parecer, indicando o Professor Homero Ghioti da Silva como membro do Conselho 201 

para compor a Comissão de Seleção de Tutor do PET Hisória. O Relator agradeceu a 202 

disponibilidade do Docente indicado. O Conselho apreciou o parecer e aprovou o mesmo por 203 
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unanimidade. 3.18 - PROCESSO Nº. 22/2017. ASSUNTO: Solicitação de criação do Núcleo de 204 

Educação Financeira - NEF. REQUERENTE: Professor Dany Rogers Silva – Curso de 205 

Administração. RELATOR: Conselheiro Antônio de Oliveira Júnior – o Presidente do 206 

Conselho fez a leitura do ponto de pauta e solicitou autorização do Conselho para se ausentar por 207 

um breve tempo. O Conselheiro Professor Aurelino José Ferreira Filho assumiu a presidência do 208 

Conselho. O Relator fez o uso da palavra e pediu licença para fazer a leitura direta das análises e 209 

conclusão final de seu parecer. O Relator fez a leitura e manifestou-se desfavorável à criação do 210 

Núcleo, apontando os pontos divergentes da proposta de criação do Núcleo que ferem o Regimento 211 

da Universidade. O Conselheiro Requerente solicitou esclarecimentos acerca do parecer, que foram 212 

devidamente atendidos pelo Relator. O Presidente do Conselho sugeriu ao Requerente que peça 213 

diligência para fazer as devidas correções com o Relator e para que o processo retorne ao 214 

Conselho, para uma nova apreciação. O Conselheiro Professor Dany Rogers manifestou que 215 

existem outros Núcleos que não estão formalizados e solicitou que estes também sejam 216 

regularizados, confirmando seu pedido de diligência. Alguns Conselheiros solicitaram 217 

esclarecimentos acerca da regularização desses Núcleos frente ao Regimento da Universidade que 218 

foram igualmente sanados. O Presidente do Conselho colocou o pedido de diligência em votação 219 

que foi aprovado, com uma abstenção. O Conselheiro Professor Raul Fernando Cuevas Rojas 220 

retornou à Presidência do Conselho. 3.19 - PROCESSO Nº. 029/2017. ASSUNTO: Apreciação 221 

de alterações em ementas de componentes curriculares do Curso de Graduação de Ciências 222 

Biológicas. REQUERENTE: Pró-reitoria de Graduação. RELATOR: Conselheiro Vitor Koiti 223 

Miyazaki – o Presidente do Conselho passou a palavra ao Relator, o qual pediu licença ao 224 

Conselho para fazer a leitura direta a partir de suas análises. O Relator explicou o processo e a 225 

solicitação da Pró-reitoria de Graduação, bem como as alterações solicitadas pelo Curso de 226 

Graduação de Ciências Biológicas. O Relator destacou que estas solicitações têm parecer favorável 227 

da respectiva Pró-reitoria para sua aprovação e manifestou-se favorável às alterações das ementas 228 

nos componentes curriculares apresentados. Alguns Conselheiros solicitaram esclarecimentos que 229 

foram devidamente prestados pelo Relator e pela Conselheira Professora Juliana Povh, 230 

Coordenadora do curso. O Conselho apreciou o parecer e aprovou o mesmo por unanimidade. 3.20 231 

- PROCESSO Nº. 025/2017. ASSUNTO: Solicitação de autorização para ministrar disciplina 232 
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e/ou atividade em programas de Pós-Graduação externos à FACIP. REQUERENTE: 233 

Professor Sauloéber Társio de Sousa – Curso de Pedagogia. RELATOR: Conselheiro 234 

Cristiano de Siqueira Esteves – o Presidente do Conselho fez a leitura do ponto de pauta e passou 235 

a palavra ao Relator, que explicou o processo e pediu licença para fazer a leitura a partir de suas 236 

análises. O Relator manifestou-se favorável à solicitação do requerente no seu parecer, o qual foi 237 

apreciado e aprovado por unanimidade por este Conselho. 3.21 - Apreciação dos pareceres de 238 

progressão/promoção dos docentes Hugo de Souza Rodrigues, Rosana Maria Nascimento de 239 

Assunção e Rodrigo Barroso Panatieri, do Curso de Química  - o Presidente do Conselho 240 

questionou o Conselho de como seria conduzido esse relato e o Conselheiro Professor Hugo de 241 

Souza Rodrigues esclareceu que ele faria o relato dos processos da Professora Rosana Assunção e 242 

do Professor Rodrigo Panatier; e ainda, que o Conselheiro Professor Homero Ghioti faria o relato 243 

de seu processo, por questões éticas. O Conselheiro Professor Hugo Rodrigues apresentou as 244 

informações dos docentes citados, bem como apresentou os pareceres favoráveis da Comissão que 245 

analisou as solicitações. O Presidente do Conselho colocou em apreciação e em votação, e o 246 

Conselho aprovou os processos de progressão da Professora Rosana Assunção e do Professor 247 

Rodrigo Panatieri com uma abstenção. Em seguida, o Conselheiro Professor Homero Ghioti 248 

apresentou as informações relacionadas à solicitação do Professor Hugo de Souza Rodrigues. O 249 

Presidente do Conselho colocou em apreciação e os Conselheiros aprovaram a progressão do 250 

referido Professor, com uma abstenção. Não havendo mais pontos de pauta a serem apreciados, 251 

esta reunião foi encerrada às dezessete horas e quatro minutos. Para constar, lavrei esta Ata que, 252 

após lida e aprovada, será assinada por mim, Vanyne Freitas, na qualidade de Secretária, pelo 253 

Presidente do Conselho e pelos Conselheiros. Ituiutaba, 13 de março de 2017.    254 

Ana Rúbia Muniz dos Santos Pereira __________________________________________________ 255 

Anderson Pereira Portuguez _________________________________________________________ 256 

Antônio de Oliveira Júnior _________________________________________________________ 257 

Aurelino José Ferreira Filho ________________________________________________________ 258 

Cristiano de Siqueira Esteves ________________________________________________________ 259 

Eduardo Giavara _________________________________________________________________ 260 

Fábio Pascoal dos Reis ____________________________________________________________ 261 
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Gleyzer Martins __________________________________________________________________ 262 
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Juliana Aparecida Povh ____________________________________________________________ 265 
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Renata Mendes de Oliveira _________________________________________________________ 270 

Rosana Maria Nascimento de Assunção _______________________________________________ 271 
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Vanyne Aparecida Franco Freitas ____________________________________________________ 273 
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