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ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA - 2017 DO CONSELHO DA FACULDADE DE 1 

CIÊNCIAS INTEGRADAS DO PONTAL – CONFACIP. Aos dez dias do mês de abril de dois 2 

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

campus Pontal, bairro Tupã, nesta cidade, teve início a terceira reunião ordinária do Conselho da 4 

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

Professor Doutor Raul Fernando Cuevas Rojas, com a participação dos Conselheiros citados ao 6 

final desta ata. O Presidente cumprimentou os Conselheiros e deu início aos trabalhos, solicitando 7 

autorização do Conselho para participação do Professor José Gonçalves, do Curso de Química, para 8 

fazer o primeiro comunicado, e autorização para participação da Comissão Orçamentária da 9 

Unidade, para fazer um segundo comunicado. O Conselho aprovou as participações por 10 

unanimidade. 1. Comunicados: 1.1. Apresentação do Curso de Pós-graduação Stricto Sensu em 11 

Ensino de Ciências e Matemática – o Presidente do Conselho passou a palavra ao Professor José 12 

Gonçalves para explanação do comunicado. O Professor José Gonçalves apresentou o Mestrado 13 

Profissional em Ensino de Ciências e Matemática, e, resumidamente, abordou o programa, o 14 

público, o tempo de realização do curso, entre outras informações referentes à proposta do 15 

Programa, inclusive em relação à parceria com a FACIP. O Presidente do Conselho abriu aos 16 

questionamentos do Conselho e justificou a solicitação do comunicado, a qual partiu do Professor 17 

Adevailton Bernardo dos Santos, do Instituto de Física da UFU, para fazer essa apresentação no 18 

Conselho. Os Conselheiros questionaram acerca do transporte para os discentes e do orçamento do 19 

curso, que foram devidamente esclarecidos pelo José Gonçalves. O Presidente do Conselho 20 

agradeceu sua apresentação e passou a palavra à Comissão Orçamentária da Unidade para o 21 

próximo comunicado. 1.2. Apresentação da Matriz Orçamentária pela Comissão Orçamentária 22 

da Unidade – a Conselheira Professora Railene Borges, enquanto Presidente da Comissão, 23 

apresentou os componentes da mesma e informou que a Comissão vem se reunindo para definir a 24 

proposta de distribuição de recursos orçamentárias entre os cursos da FACIP. Em seguida, a 25 

Professora Patrícia Venturini, do Curso de Física e Membro da Comissão, fez uso da palavra para 26 

uma apresentação inicial da proposta, justificando que esse comunicado tem como objetivo fazer-se 27 

conhecer a proposta pelos Conselheiros, para que, no dia que a mesma for apreciada, o Conselho já 28 

conheça a mesma. A Professora Patrícia Venturini apresentou a proposta, que reproduz o modelo de 29 
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distribuição de recurso da Matriz Orçamentária adotada pela Universidade entre Unidades, a partir 30 

da Resolução número dois, de dois mil e dezesseis, do Conselho Diretor. A divisão dos recursos 31 

seria de vinte por cento para a Direção e oitenta por cento para os cursos da Unidade; foram 32 

apresentadas as equações para os cálculos de percentual de participação dos cursos, para os cálculos 33 

de total de alunos equivalentes dos cursos, e para os demais índices utilizados para distribuição dos 34 

recursos pela Universidade nesta matriz. A Professora Patrícia Venturini encerrou a apresentação e 35 

abriu para os questionamentos dos Conselheiros, que foram respondidos por ela e pela Conselheira 36 

Professora Railene Borges. O Presidente do Conselho reforçou que a Universidade recomendou que 37 

todas as Unidades apliquem a mesma matriz orçamentária internamente e explicou que todos os 38 

recursos da Universidade foram distribuídos por essa matriz; recomendou ainda que sejam 39 

consideradas três limitações: que a Unidade não gaste mais de trinta por cento de seus recursos com 40 

material permanente; que o limite de diárias e passagens será com base nos valores gastos no ano 41 

passado, ou seja, não poderá gastar mais do que foi gasto; e uma terceira limitação para a rubrica de 42 

lanches, mas que não cabe à FACIP. O Presidente do Conselho igualmente explicou que o valor 43 

correspondente à FACIP teve um recorte de trinta por cento em comparação ao ano passado, vindo 44 

do Governo Federal; que a Universidade não receberá todos os recursos de uma só vez, mas 45 

mensalmente, dividindo não mais um doze avos, mas um dezoito avos, como se o ano fosse de 46 

dezoito meses, e que, desta forma, será exigido uma atitude muito séria das Unidades, não sendo 47 

possível adquirir tudo que for necessário, citando o valor de quatrocentos e oitenta dois mil e 48 

seiscentos reais e sessenta centavos como o valor total de recursos destinados à FACIP. 1.3. – 49 

Solicitação de Dados acerca da Produção Intelectual dos cursos - o Presidente do Conselho 50 

informou que foram solicitadas informações acerca da produção intelectual dos cursos, referente ao 51 

ano de dois mil e dezesseis, e que apenas três cursos enviaram – Administração, Ciências 52 

Biológicas e Serviço Social – e reforçou a solicitação aos demais cursos para enviarem as 53 

informações o quanto antes. 1.4 - Reunião Extraordinária do CONFACIP – o Presidente do 54 

Conselho informou que o Conselho convocará uma reunião extraordinária para o dia vinte e seis de 55 

abril deste ano, numa quarta-feira, para apreciação da proposta de distribuição dos recursos da 56 

matriz orçamentária e a para apreciação do relatório da Comissão responsável pelos estudos da vaga 57 

de professor titular.  2. Apreciação da Ata da 2ª Reunião Ordinária de 2017 do CONFACIP – o 58 
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Presidente do Conselho informou que as sugestões de correções encaminhadas pela Conselheira 59 

Técnica Administrativa Ana Rúbia Muniz dos Santos Pereira foram devidamente acatadas. Em 60 

seguida, submeteu a ata da 2ª Reunião Ordinária à apreciação do Conselho, o qual aprovou a 61 

mesma por unanimidade. 3. Ordem do dia: 3.1 - PROCESSO Nº. 042/2017. ASSUNTO: 62 

Apreciação de pareceres de progressão/promoção. REQUERENTES: Professores Sílvio José 63 

Prado e Patrícia Cristina Venturini – Curso de Física. RELATOR: Conselheiro Cristiano de 64 

Siqueira Esteves – o Presidente do Conselho fez a leitura do ponto de pauta e passou a palavra ao 65 

Relator. O Relator explicou o processo e descreveu a pontuação de cada um dos requerentes, 66 

manifestando parecer favorável à aprovação dos processos de progressão e promoção. O Conselho 67 

apreciou o parecer, e em votação, aprovou o mesmo por unanimidade. 3.2 - PROCESSO Nº. 68 

047/2017. ASSUNTO: Apreciação de pareceres de progressão/promoção. REQUERENTES: 69 

Professor Thiago Alberto dos Reis Prado – Curso de Ciências Contábeis; e Professora Rejane 70 

Alexandrina D. Pereira do Prado – Curso de Administração. RELATORA: Conselheira 71 

Railene de Oliveira Borges – o Presidente do Conselho fez a leitura do ponto de pauta e passou a 72 

palavra à Relatora. A Relatora fez a leitura de seu parecer, pedindo licença para não ler a 73 

composição do processo. No parecer, manifestou-se favorável à progressão e promoção dos 74 

requerentes, o qual foi apreciado e aprovado por unanimidade do Conselho. 3.3 - PROCESSO Nº. 75 

048/2017. ASSUNTO: Apreciação de pareceres de progressão/promoção. REQUERENTES: 76 

Professores Hugo de Souza Rodrigues e Antônio Carlos Ferreira Batista – Curso de Química. 77 

RELATOR: Conselheiro Anderson Pereira Portuguez - o Presidente do Conselho fez a leitura 78 

do ponto de pauta e passou a palavra ao Relator, que pediu licença ao Conselho para não fazer a 79 

leitura da composição do processo. Em seguida, o Relator fez a leitura das análises e das 80 

considerações finais do seu parecer, manifestando-se favorável à progressão e promoção dos 81 

docentes requerentes. O parecer foi apreciado e aprovado pelos Conselheiros, com uma abstenção. 82 

3.4 - PROCESSO Nº. 53/2017. ASSUNTO: Apreciação de atas de estágio probatório e de 83 

progressão/promoção. REQUERENTES: Professoras Lilian Carla Moreira Bento e Patrícia 84 

Francisca de Matos – Curso de Geografia. RELATOR: Conselheiro Aurelino José Ferreira 85 

Filho - o Presidente do Conselho fez a leitura do ponto de pauta e passou a palavra ao Relator, que 86 

fez a leitura do parecer a partir de sua composição. Em seu parecer, o Relator manifestou-se 87 
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favorável à aprovação dos processos, o qual foi apreciado e aprovado por unanimidade pelo 88 

Conselho. 3.5 - PROCESSO Nº. 55/2017. ASSUNTO: Apreciação de atas de estágio probatório 89 

e progressão/promoção. REQUERENTE: Professor Leandro de Oliveira Souza e Professora 90 

Tânia Maria Machado de Carvalho – Curso de Matemática. RELATORA: Conselheira 91 

Rosana Maria Nascimento de Assunção - o Presidente do Conselho fez a leitura do ponto de 92 

pauta e passou a palavra ao Conselheiro Hugo de Souza Rodrigues, ao qual a Relatora 93 

anteriormente indicada solicitou fazer a leitura de seu parecer, uma vez que a mesma solicitou 94 

desincompatibilização temporária dos cargos administrativos que ocupava, por ser candidata no 95 

processo de Consulta Eleitoral à Direção da FACIP. O Conselheiro Professor Hugo de Souza 96 

Rodrigues explicou o processo e pediu licença para fazer a leitura à partir das análises do parecer. 97 

No parecer, o mesmo manifestou-se favorável à aprovação das atas e dos processos de estágio 98 

probatório e de progressão e promoção dos requerentes, o qual foi apreciado pelo Conselho e 99 

aprovado por unanimidade. 3.6 - PROCESSO Nº. 041/2017. ASSUNTO: Solicitação de 100 

autorização para ministrar disciplina e/ou atividade em programas de Pós-Graduação 101 

externos à FACIP. REQUERENTE: Professora Betânia de Oliveira Laterza Ribeiro – Curso 102 

de Pedagogia. RELATORA: Conselheira Rozinei Alves Pereira - o Presidente do Conselho fez a 103 

leitura do ponto de pauta e passou a palavra à Relatora, que explicou o processo e pediu licença ao 104 

Conselho para não fazer a leitura da composição do mesmo. Em seguida, a Relatora fez a leitura das 105 

análises e das considerações finais do seu parecer, manifestando-se favorável à autorização da 106 

docente para ministrar disciplina e/ou atividade no programa de pós-graduação da Faculdade de 107 

Educação da UFU. O parecer foi apreciado e aprovado por unanimidade pelo Conselho. 3.7 - 108 

PROCESSO Nº. 043/2017. ASSUNTO: Solicitação de integralização curricular em tempo 109 

inferior ao mínimo estipulado no Projeto Pedagógico do Curso. REQUERENTE: Discente 110 

José Afonso Pires Ferreira Neto – Curso de Engenharia de Produção. RELATORA: 111 

Conselheira Renata Mendes de Oliveira - o Presidente do Conselho fez a leitura do ponto de 112 

pauta e passou a palavra à Relatora, que explicou o processo e pediu licença ao Conselho para não 113 

fazer a leitura da composição do mesmo. Em seguida, a Relatora fez a leitura das análises e das 114 

considerações finais do seu parecer, manifestando-se favorável à integralização pelo discente em 115 

tempo inferior ao mínimo previsto no projeto pedagógico e conforme parecer favorável da Pró-116 
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reitoria de Graduação. O Conselheiro Professor Anderson Portuguez, Coordenador do Curso de 117 

Geografia, questionou se as atividades complementares foram aproveitadas do período cursado 118 

anteriormente à matrícula nova, e informou que um processo do Curso de Geografia retornou por 119 

conta desse aproveitamento indevido. A Relatora e o Conselheiro Professor Gleyzer Martins, este 120 

último Coordenador do Curso de Engenharia de Produção, informaram que não houve um 121 

aproveitamento de atividades complementares realizadas com a matrícula anterior. O Conselheiro 122 

Professor Anderson Portuguez reforçou que não pode haver esse aproveitamento para que os 123 

processos não retornem. Os Conselheiros fizeram algumas considerações a respeito da evasão e do 124 

ingresso pela segunda vez dos discentes, e, em seguida, apreciaram e aprovaram o parecer por 125 

unanimidade. 3.8 - PROCESSO Nº. 044/2017. ASSUNTO: Apreciação de indicação de 126 

membros para compor os Conselhos Municipais de Educação e de Desenvolvimento Rural 127 

Sustentável. REQUERENTE: Direção FACIP/UFU. RELATORA: Conselheira Edileusa da 128 

Silva - o Presidente do Conselho fez a leitura do ponto de pauta e passou a palavra à Relatora, que 129 

igualmente explicou o processo e pediu licença para não fazer a leitura da composição do mesmo. A 130 

Relatora fez a leitura de seu parecer, apontando como foi realizada a seleção. A Relatora indicou a 131 

Professora Neusa Elisa Carignato Sposito para compor o Conselho Municipal de Educação, e 132 

indicou a Professora Luciane Ribeiro Dias Gonçalves como suplente; igualmente, indicou o 133 

Professor Anderson Pereira Portuguez, para compor o Conselho de Desenvolvimento Rural 134 

Sustentável, e o Professor Saul Moreira Silva como Membro Suplente. Os Conselheiros apreciaram 135 

as indicações e aprovaram as mesmas com uma abstenção. 3.9 - PROCESSO Nº. 049/2017. 136 

ASSUNTO: Solicitação de autorização para docentes ministrarem disciplinas e/ou atividades 137 

em curso de especialização. REQUERENTE: Professora Maria Aparecida Augusto Satto 138 

Vilela – Coordenadora do Curso de Especialização Inclusão da diversidade no espaço escolar. 139 

RELATOR: Conselheiro Eduardo Giavara - o Presidente do Conselho fez a leitura do ponto de 140 

pauta e passou a palavra ao Relator, que explicou o processo e pediu licença ao Conselho para não 141 

fazer a leitura da composição do mesmo. Em seguida, o Relator fez a leitura das análises e das 142 

considerações finais do seu parecer, manifestando-se favorável à autorização dos docentes 143 

apresentados – Juliano Soares Pinheiro e Júlia Francisca Gomes Simões Moita - para compor o 144 

corpo docente no processo inicial do Curso de Especialização, como docentes colaboradores. A 145 
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Conselheira Professora Mical Marcelino, Coordenadora do Curso de Pedagogia, explicou que estes 146 

dois docentes ingressaram no curso após a aprovação do projeto do referido curso no Conselho, 147 

justificando esta solicitação. O parecer foi apreciado e aprovado por unanimidade pelo Conselho. 148 

3.10 - PROCESSO Nº. 50/2017. ASSUNTO: Solicitação de aprovação de projeto via FAU/UFU 149 

intitulado “Revisão do Plano Diretor Integrado do Município de Ituiutaba/MG”. 150 

REQUERENTE: Professor Hélio Carlos Miranda de Oliveira – Curso de Geografia. 151 

RELATOR: Conselheira Mical de Melo Marcelino - o Presidente do Conselho fez a leitura do 152 

ponto de pauta e passou a palavra à Relatora, que explicou o processo e a solicitação do Requerente. 153 

A Relatora pediu licença ao Conselho para não fazer a leitura da composição do mesmo. Em 154 

seguida, a Relatora fez a leitura das análises e das considerações finais do seu parecer, 155 

manifestando-se favorável à aprovação do projeto. O parecer foi apreciado e aprovado por 156 

unanimidade. A Relatora solicitou, à pedido do Requerente, que no caso de aprovação do projeto, 157 

fosse registrado em ata o valor a ser repassado para a FACIP – o valor de vinte e seis mil e 158 

quinhentos e vinte reais. 3.11 - PROCESSO Nº. 51/2017. ASSUNTO: Solicitação de autorização 159 

para ministrar disciplina e/ou atividade em programas de Graduação externos à FACIP. 160 

REQUERENTES: Professores Sauloéber Társio de Souza e Cláudio Gonçalves Prado – Curso 161 

de Pedagogia. RELATOR: Conselheiro Hugo de Souza Rodrigues - o Presidente do Conselho 162 

fez a leitura do ponto de pauta e passou a palavra ao Relator, que explicou o processo e fez a leitura 163 

das análises e das considerações do seu parecer. O Relator apontou que, no caso de conflito de datas 164 

entre os módulos dos Cursos com as férias dos docentes, os requerentes façam as devidas alterações 165 

dos períodos de férias, já que os períodos dos módulos a serem ministrados não foi explicitado. O 166 

Relator manifestou-se favorável à autorização dos docentes para ministrar disciplina e/ou atividade 167 

no Curso de Graduação à Distância em Pedagogia, da Faculdade de Educação da UFU. O parecer 168 

foi apreciado e aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. 3.12 - PROCESSO Nº. 52/2017. 169 

ASSUNTO: Solicitação de Afastamento Total para Participação em Programa de Pós-170 

Graduação Stricto Sensu no País - Pós-Doutorado. REQUERENTE: Professora Karina 171 

Klinke – Curso de Pedagogia. RELATORA: Conselheira Juliana Aparecida Povh - o 172 

Presidente do Conselho fez a leitura do ponto de pauta e passou a palavra à Relatora, que explicou o 173 

processo e a solicitação da Requerente. A Relatora pediu licença ao Conselho para não fazer a 174 
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leitura da composição do mesmo, e fez a leitura das análises e das considerações finais de seu 175 

parecer. Em seu parecer, a Relatora manifestou-se favorável à aprovação do afastamento total da 176 

requerente. A Conselheira Professora Mical Marcelino, Coordenadora do Curso de Pedagogia, 177 

justificou o adiantado dessa solicitação, já que, diante das mudanças de prazos para abertura de 178 

Processo Seletivo Simplificado para Contratação de Professor Substituto, o Curso não teria tempo 179 

hábil para solicitar tal contratação se o processo fosse apreciado posteriormente a esta data. O 180 

parecer foi apreciado pelos Conselheiros e aprovado por unanimidade. 3.13 - PROCESSO Nº. 181 

54/2017. ASSUNTO: Solicitação de autorização para ministrar disciplina e/ou atividade 182 

em programas de Pós-Graduação externos à FACIP. REQUERENTE: Professor Rogério 183 

Fernando Pires – Curso de Matemática. RELATOR: Conselheiro Gleyzer Martins - o 184 

Presidente do Conselho fez a leitura do ponto de pauta e passou a palavra ao Relator, que pediu 185 

licença para não ler a composição do processo. O Relator explicou o processo e fez a leitura das 186 

análises e das considerações do seu parecer, no qual manifestou-se favorável à autorização do 187 

docente para ministrar disciplina e/ou atividade no Programa de Pós-graduação em Ensino de 188 

Ciências Exatas, da Universidade Federal de São Carlos – UFSCAR, no prazo de um ano. O parecer 189 

foi apreciado pelo Conselho e aprovado por unanimidade. Não havendo mais pontos de pauta a 190 

serem apreciados, esta reunião foi encerrada às dezessete horas e quatro minutos. Para constar, 191 

lavrei esta Ata que, após lida e aprovada, será assinada por mim, Vanyne Freitas, na qualidade de 192 

Secretária, pelo Presidente do Conselho e pelos Conselheiros. Ituiutaba, 10 de abril de 2017.    193 

Anderson Pereira Portuguez _________________________________________________________ 194 

Aurelino José Ferreira Filho ________________________________________________________ 195 

Cristiano de Siqueira Esteves ________________________________________________________ 196 

Edileusa da Silva _________________________________________________________________ 197 

Eduardo Giavara _________________________________________________________________ 198 

Fábio Pascoal dos Reis ____________________________________________________________ 199 

Gleyzer Martins __________________________________________________________________ 200 

Homero Ghioti da Silva ____________________________________________________________ 201 

Hugo de Souza Rodrigues __________________________________________________________ 202 

Juliana Aparecida Povh ____________________________________________________________ 203 
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Mical de Melo Marcelino ___________________________________________________________ 204 

Railene Oliveira Borges ____________________________________________________________ 205 

Raul Fernando Cuevas Rojas ________________________________________________________ 206 

Renata Mendes de Oliveira _________________________________________________________ 207 

Rosinei Alves Pereira _____________________________________________________________ 208 

Vanyne Aparecida Franco Freitas ____________________________________________________ 209 
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