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ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA - 2017 DO CONSELHO DA FACULDADE DE 1 

CIÊNCIAS INTEGRADAS DO PONTAL – CONFACIP. Aos oito dias do mês de maio 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 quarta 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 dos discentes Gustavo de Souza Rubbi e Ualisson 8 

Pereira Freitas, do Curso de História, os quais apresentariam um primeiro comunicado. O Conselho 9 

aprovou as participações por unanimidade. 1. Comunicações: 1.1. Autorizados pelos Conselheiros, 10 

os discentes do Curso de História, Gustavo de Souza Rubbi e Ualisson Pereira Freitas, 11 

apresentaram-se e fizeram a leitura de uma carta do Centro Acadêmico do Curso de História a 12 

respeito do movimento estudantil e acerca do Edital de Consulta Eleitoral para Coordenação do 13 

Curso de História, com candidato único, e portanto, na condição promulgada pelo referido Edital de 14 

não haver eleições de fato nesses casos; assim, os discentes manifestaram o pedido de rever essa 15 

condição de modo a garantir a participação dos discentes no processo. 1.2. O Presidente do 16 

Conselho passou a palavra ao Conselheiro Professor Eduardo Giavara, o qual fez a leitura de uma 17 

carta dos docentes do Curso de História acerca do processo de consulta eleitoral conforme o Edital 18 

09/2017 da FACIP, manifestando o pedido dos docentes do curso de rever o estabelecido no 19 

referido Edital, ou seja, rever a suspensão da eleição nos casos de candidato único; além disto, citou 20 

a necessidade de realizar o processo de consulta eleitoral como uma forma de garantir a 21 

participação democrática dos discentes. O Presidente do Conselho lembrou que o espaço dos 22 

comunicados não é para debates, contudo necessitava fazer dois apontamentos: primeiro, 23 

parabenizar o Curso de História, docentes e discentes, por buscarem os meios legais e institucionais 24 

provocativos deste debate e de manifestar seu posicionamento; e segundo, a necessidade de debater 25 

a questão das consultas eleitorais. 1.3. O Presidente do Conselho passou a palavra à Conselheira 26 

Professora Ângela Teles, Representante Legal da Coordenação do Curso de História. A referida 27 

Conselheira agradeceu aos cursos que responderam a solicitação do Núcleo Docente Estruturante 28 

do Curso de História quanto à necessidade de disciplinas relacionadas à Educação para as Relações 29 
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Étnicos Raciais, e descreveu as respostas dos cursos. A Conselheira também informou que ainda 30 

não foi definido como será esta prestação de serviço no Curso de Matemática, e que, nos cursos 31 

faltosos de resposta, o NDE do Curso de História está aguardando um posicionamento, 32 

principalmente nos cursos de Licenciatura que possuem prazo para fazer esta alteração, de modo ao 33 

NDE definir qual a melhor forma de prestar estes serviços para a Unidade. 1.4. O Presidente do 34 

Conselho passou a palavra ao Conselheiro Professor Fábio Pascoal, que fez a leitura de uma carta 35 

de repúdio à pedido da Docente Rosana Maria Nascimento de Assunção, a qual solicitou que a carta 36 

conste em ata: “Ituiutaba, oito de maio de dois mil e dezessete. Nota de Repúdio. Prezado 37 

presidente e conselheiros do CONFACIP. Venho por meio deste expressar ao Conselho da FACIP 38 

minha indignação e preocupação com a manifestação de apoio do Centro de Ensino, Pesquisa, 39 

Extensão e Atendimento em Educação Especial/CEPAE Unidade FACIP/UFU a um dos candidatos 40 

à Direção da FACIP. O apoio foi manifestado durante o período de apresentação das propostas e 41 

campanha para a consulta eleitoral que ocorreu no dia 03/05/2017, na página do Facebook do dia 42 

02/05/2017 (página citada), e na página do CEPAE Unidade FACIP/UFU (página citada) desde o 43 

dia 24/04 onde encontra-se um convite para reunião com discentes. Esta manifestação mostra 44 

parcialidade de um órgão público ligado à UFU e fere art. 37 da Constituição Federal Brasileira, 45 

que trata da impessoalidade no serviço público. O princípio de impessoalidade no serviço público 46 

está relacionado à igualdade de tratamento a todas as pessoas. Neste sentido, órgãos públicos não 47 

podem apresentar informações, nomes ou imagens que caracterizem a promoção pessoal de 48 

candidatos. A manifestação desta forma além de ser inapropriada do ponto de vista legal é 49 

inapropriada eticamente uma vez que como órgão público este deve se manter imparcial quanto a 50 

manifestação de voto. Entendo que qualquer indivíduo tem o direito de expressar sua opinião e seu 51 

apoio ao candidato A ou B, desta forma docentes, técnicos administrativos e discentes que fazem 52 

parte do CEPAE não só podem como devem se manifestar desta forma. No entanto, é necessário 53 

fazer uma distinção entre o indivíduo e a instituição. Os Coordenadores e bolsistas do CEPAE que 54 

possuem um interesse em um candidato não podem usar a instituição para demonstrar seu interesse 55 

uma vez que o órgão é permanente as pessoas que fazer parte deste não são. Peço que tal nota seja 56 

divulgada para que este engano não se torne uma prática e para que todos nós sejamos lembrados da 57 

posição importante que ocupamos de educadores nesta instituição. Professora Doutora Rosana 58 
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Maria Nascimento de Assunção”. A carta será divulgada na lista de e-mails da Unidade pela 59 

Direção, conforme solicitação. 1.5. O Presidente do Conselho passou a palavra à Conselheira 60 

Professora Railene Borges, a qual comunicou o aumento nos valores repassados aos Cursos de 61 

acordo com a nova distribuição na Matriz Orçamentária da Unidade, reforçando que a nova 62 

distribuição já tinha sido enviada para conhecimento dos Coordenadores. O Presidente do Conselho 63 

lembrou que diante desta nova distribuição, o prazo para envio do Planejamento Orçamentário de 64 

cada curso foi prorrogado para até amanhã, dia nove de maio, e que cada curso deverá enviar no 65 

formato solicitado pela Pró-reitoria de Planejamento. 2. Atas da 3ª Reunião Ordinária e da 3ª 66 

Reunião Extraordinária de 2017 do CONFACIP – o Presidente do Conselho submeteu a ata da 3ª 67 

Reunião Ordinária à apreciação do Conselho, o qual aprovou a mesma com quatro abstenções; em 68 

seguida, submeteu a ata da 3ª Reunião Extraordinária à apreciação do Conselho, o qual aprovou a 69 

mesma com quatro abstenções. O Conselheiro Professor Homero Ghioti da Silva solicitou a retirada 70 

do ponto de pauta numerado como três ponto dez, referente apreciação do Processo nº 69/2017, 71 

uma vez que não teve tempo hábil para apreciá-lo devidamente e para emitir parecer. Em 72 

concordância do Conselho, o ponto foi retirado da pauta. 3. Ordem do dia: 3.1 - Homologação de 73 

aprovação por ad referendum do PROCESSO Nº. 063/2017. ASSUNTO: Solicitação de 74 

integralização curricular em tempo inferior ao mínimo estipulado no Projeto Pedagógico do 75 

Curso. REQUERENTE: Discente Pedro Henrique Rodrigues da Silva – Curso de Engenharia 76 

de Produção – o Presidente do Conselho explicou o processo e colocou a aprovação por ad 77 

referendum em apreciação. Os Conselheiros homologaram a aprovação por unanimidade. 3.2 - 78 

PROCESSO Nº. 58/2017. ASSUNTO: Apreciação de pareceres e ata de progressão/promoção. 79 

REQUERENTES: Professoras Rosana Maria Nascimento de Assunção e Regina Massako 80 

Takeuchi – Curso de Química; e Professor Daniel França Lazarin – Curso de Engenharia de 81 

Produção. RELATOR: Conselheiro Gleyzer Martins – o Presidente do Conselho fez a leitura do 82 

ponto de pauta e passou a palavra ao Relator, o qual pediu licença ao Conselho para não realizar a 83 

leitura da composição do processo. Em seguida, o Relator fez a leitura de seu parecer, no qual 84 

manifestou-se favorável à aprovação dos pareceres e atas de progressão/promoção dos requerentes. 85 

O parecer foi apreciado e aprovado pelo Conselho por unanimidade. O Presidente do Conselho 86 

lembrou que deveria ter iniciado a reunião com a apresentação da nova coordenadora do Curso de 87 
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Física, Professora Elisângela, apresentando, assim, a mesma, e a qual recebeu as boas vindas do 88 

Conselho. 3.3 - PROCESSO Nº. 64/2017. ASSUNTO: Apreciação de ata de 89 

progressão/promoção. REQUERENTE: Professor Lucas Matheus da Rocha – Curso de 90 

Ciências Biológicas. RELATORA: Conselheira Juliana Aparecida Povh - o Presidente do 91 

Conselho fez a leitura do ponto de pauta e passou a palavra à Relatora, a qual pediu licença ao 92 

Conselho para não realizar a leitura da composição do processo. Em seguida, a Relatora fez a 93 

leitura de seu parecer, no qual manifestou-se favorável à aprovação da ata de progressão/promoção 94 

do requerente. Em deliberação, o parecer foi aprovado pelo Conselho por unanimidade. 3.4 - 95 

PROCESSO Nº. 68/2017. ASSUNTO: Apreciação de atas de estágio probatório e de 96 

progressão/promoção. REQUERENTES: Professores Cristiano Silva Ribeiro e Thaysa dos 97 

Anjos Silva Romanhol – Curso de Pedagogia. RELATORA: Conselheira Mical de Melo 98 

Marcelino - o Presidente do Conselho fez a leitura do ponto de pauta e passou a palavra à Relatora, 99 

a qual explicou o processo e pediu licença ao Conselho para não ler a composição do processo e ir 100 

direto à análise. Em seguida, a Relatora fez a leitura do parecer, no qual manifestou-se favorável à 101 

aprovação das atas de progressão/promoção dos requerentes. Em votação, o parecer foi aprovado 102 

pelo Conselho, com nenhum voto contrário e com uma abstenção. 3.5 - PROCESSO Nº. 66/2017. 103 

ASSUNTO: Definição de composição de banca examinadora de processo seletivo simplificado 104 

para contratação de professor substituto. REQUERENTE: Coordenação do Curso de 105 

Pedagogia/FACIP. RELATOR: Conselheiro Eduardo Giavara – o Presidente do Conselho fez a 106 

leitura do ponto de pauta e passou a palavra ao Relator, o qual explicou o processo e fez a leitura de 107 

seu parecer. No seu relato, o Relator manifestou-se favorável à aprovação da banca examinadora 108 

indicada. Em votação, o parecer foi aprovado pelo Conselho por unanimidade. 3.6 - PROCESSO 109 

Nº. 65/2017. ASSUNTO: Solicitação de Prorrogação de Afastamento Total para Participação 110 

em Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu no País – Doutorado. REQUERENTE: 111 

Professor Sandro Prado Santos – Curso de Ciências Biológicas. RELATOR: Conselheiro 112 

Fábio Pascoal dos Reis – o Presidente do Conselho fez a leitura do ponto de pauta e passou a 113 

palavra ao Relator, o qual pediu licença ao Conselho para pular a leitura da composição do 114 

processo. Em seguida, o Relator fez a leitura de seu parecer, no qual manifestou-se favorável à 115 

aprovação da solicitação de afastamento. A Conselheira Professora Railene Borges solicitou 116 
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esclarecimentos do tempo que o referido docente já está afastado, sendo esclarecido pela 117 

Conselheira Professora Juliana Aparecida Povh, Coordenadora do Curso de origem do requerente. 118 

O parecer foi aprovado pelo Conselho por unanimidade. 3.7 - PROCESSO Nº. 60/2017. 119 

ASSUNTO: Apreciação de pedido de redistribuição. REQUERENTE: Professor Roberto 120 

Dalmo Varallo Lima de Oliveira – Universidade Federal do Tocantins. RELATORA: 121 

Conselheira Railene de Oliveira Borges - o Presidente do Conselho fez a leitura do ponto de 122 

pauta e passou a palavra à Relatora, a qual explicou o processo e pediu licença ao Conselho para 123 

não ler a composição do processo e ir direto à análise. Em seguida, a Relatora fez a leitura do 124 

parecer, no qual manifestou-se favorável à aprovação das atas de progressão/promoção dos 125 

requerentes. O Conselheiro Professor Hugo de Souza Rodrigues, Coordenador do Curso de 126 

Química fez algumas observações acerca do processo de autorização dessa redistribuição, inclusive 127 

que houve uma análise da área correspondente no curso e que existe um parecer favorável da área 128 

do Curso de Química e do próprio Colegiado do Curso. Não havendo objeções, o parecer foi 129 

aprovado pelo Conselho, sem nenhum voto contrário e com uma abstenção. 3.8 - PROCESSO Nº. 130 

72/2017. ASSUNTO: Apreciação de pedido de redistribuição docente. REQUERENTE: 131 

Professor Leonardo Tsuyoshi Ueno – Curso de Química/FACIP. RELATOR: Conselheiro 132 

Fábio Pascoal dos Reis - o Presidente do Conselho fez a leitura do ponto de pauta e passou a 133 

palavra ao Relator, o qual pediu licença ao Conselho para não fazer a leitura da composição do 134 

processo. Em seguida, o Relator fez a leitura de seu parecer, no qual manifestou-se favorável à 135 

aprovação da solicitação de redistribuição do requerente. O Conselheiro Professor Hugo de Souza 136 

Rodrigues, Coordenador do Curso de Química, fez algumas observações acerca do processo, 137 

inclusive que existe o respaldo da área, a qual assumirá as disciplinas de responsabilidade do 138 

requerente, já havendo uma nova solicitação de redistribuição para a vaga a ser analisada. Em 139 

votação, o Conselho aprovou o parecer por unanimidade. 3.9 - PROCESSO Nº. 56/2017. 140 

ASSUNTO: Solicitação de autorização para ministrar disciplina e/ou atividade 141 

em programas de Pós-Graduação externos à FACIP. REQUERENTE: Professor Armindo 142 

Quillici Neto – Curso de Pedagogia. RELATORA: Conselheira Juliana Aparecida Povh - o 143 

Presidente do Conselho fez a leitura do ponto de pauta e passou a palavra à Relatora, a qual pediu 144 

licença para ir direto às análises do parecer. Em seguida, a Relatora explicou o processo e a 145 
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solicitação, fazendo a leitura de seu parecer, no qual manifestou-se favorável à aprovação da 146 

solicitação do requerente. Os Conselheiros solicitaram esclarecimentos acerca da apresentação do 147 

Plano de Trabalho, da redação do ponto de pauta - uma vez que faltou constar que também se 148 

tratava de uma solicitação para ministrar disciplina em Curso de Graduação - e acerca do tempo de 149 

trabalho do requerente e do Professor Substituto para suas atividades, que foram devidamente 150 

esclarecidas pela Mesa Presidente e pela Relatora. O Presidente submeteu o parecer à votação, que 151 

foi aprovado por unanimidade. 3.10 - PROCESSO Nº. 69/2017. ASSUNTO: Solicitação de 152 

autorização para ministrar disciplina e/ou atividade em Curso de Graduação externos à 153 

FACIP. REQUERENTE: Professor Mauro Machado Vieira – Curso de Pedagogia. 154 

RELATOR: Conselheiro Homero Ghioti da Silva – ponto de pauta retirado. 3.11 - PROCESSO 155 

Nº. 61/2017. ASSUNTO: Apreciação de Relatório conclusivo das atividades da Comissão de 156 

Consulta Eleitoral para cargos juntos à FACIP, conforme Edital FACIP nº 009/2017. 157 

REQUERENTE: Comissão de Consulta Eleitoral para cargos juntos à FACIP. RELATORA: 158 

Conselheira Edileusa da Silva - o Presidente do Conselho fez a leitura do ponto de pauta e passou 159 

a palavra ao Conselheiro Professor Gleyzer Martins, que fez a leitura do parecer a pedido da 160 

Relatora, a qual justificou sua ausência na reunião. Em seguida, foi lido o parecer, o qual 161 

apresentou-se favorável à aprovação do Relatório Conclusivo das atividades da Comissão de 162 

Consulta Eleitoral, no qual consta a eleição para os cargos de Coordenação do Curso de História, 163 

Coordenação da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, Representante Docente da área de 164 

Ciências Exatas, Naturais e Tecnológicas no CONFACIP, e um Representante Técnico 165 

Administrativo no Conselho; ficaram faltando para o cargo de Coordenador da Área de Ciências 166 

Exatas, Naturais e Tecnológicas e para um Representante Técnico Administrativo, ambos no 167 

CONFACIP; para estas vagas será aberto um novo Edital. O parecer foi aprovado, com nenhum 168 

voto contrário e com duas abstenções. 3.12 - PROCESSO Nº. 73/2017. ASSUNTO: Apreciação 169 

de Relatório conclusivo das atividades da Comissão Especial de Consulta Eleitoral à 170 

comunidade FACIP, visando subsidiar a elaboração da lista tríplice para a escolha de seu(ua) 171 

Diretor(a). REQUERENTE: Comissão Especial de Consulta Eleitoral para Direção da FACIP. 172 

RELATORA: Conselheira Mical de Melo Marcelino - o Presidente do Conselho fez a leitura do 173 

ponto de pauta e passou a palavra à Relatora, a qual explicou o processo e pediu licença para não 174 
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realizar a leitura da composição do mesmo. Em seu parecer, a Relatora manifestou-se favorável à 175 

aprovação do Relatório Conclusivo das atividades da Comissão Especial de Consulta Eleitoral à 176 

comunidade FACIP para Direção da Unidade. Em não havendo objeções, o parecer foi aprovado 177 

por unanimidade pelos Conselheiros. 3.13 - PROCESSO Nº. 57/2017. ASSUNTO: Solicitação de 178 

aprovação de relatórios anuais da Revista Brazilian Geographical Journal. REQUERENTE: 179 

Professor Hélio Carlos Miranda de Oliveira – Curso de Geografia. RELATORA: Conselheira 180 

Renata Mendes de Oliveira – o Presidente do Conselho fez a leitura do ponto de pauta e passou a 181 

palavra à Relatora, a qual explicou o processo e pediu licença para não realizar a leitura da 182 

composição do mesmo. Em seu parecer, a Relatora manifestou-se favorável à aprovação dos 183 

relatórios apresentados pelo requerente. A Relatora solicitou que sejam apresentados os relatórios 184 

dos anos anteriores para aprovação no Conselho, uma vez que a mesma não os encontrou. A 185 

Conselheira Professora Railene Borges solicitou esclarecimentos acerca de quem edita a revista e da 186 

qualificação Qualis da mesma, que foram devidamente atendidos. O Conselheiros Professor 187 

Anderson Portugues explicou que esta revista é do Curso de Geografia do Campus Pontal. Em 188 

votação, o parecer foi aprovado pelo Conselho por unanimidade. 3.14 - PROCESSO Nº. 67/2017. 189 

ASSUNTO: Apreciação de proposta para autorização de docentes da FACIP a ministrarem 190 

disciplinas e/ou atividades de orientação em Cursos de Graduação Presenciais ou à Distância 191 

de outras Unidades da UFU e/ou de outras Instituições de Ensino Superior. REQUERENTE: 192 

Direção da FACIP. RELATOR: Conselheiro Vitor Koiti Miyazaki - o Presidente do Conselho 193 

fez a leitura do ponto de pauta e passou a palavra ao Relator. O Conselheiro Professor Eduardo 194 

Giavara solicitou que o parecer fosse analisado previamente pelos Conselheiros e solicitou a 195 

retirada do ponto de pauta, para que seja possível fazer um debate internamente nos cursos. O 196 

Presidente do Conselho explicou que a Direção da Unidade foi motivada a fazer esta solicitação 197 

uma vez que surgiram pedidos de outras Unidades para autorizar docentes da FACIP a ministrarem 198 

disciplinas e/ou atividades de orientação em cursos de Graduação; a Direção inicialmente adotou o 199 

mesmo processo para autorizar os docentes a ministrem disciplinas e/ou atividades em Cursos de 200 

Pós-graduação em outras Unidades, sendo observadas inconsistências para usar estas orientações 201 

para os Cursos de Graduação, como se haveria ou não a necessidade de conhecimento do Colegiado 202 

do Curso e limites de carga horária. O Presidente do Conselho colocou em apreciação a retirada do 203 
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ponto de pauta. Os Conselheiros fizeram algumas considerações acerca da natureza do processo, de 204 

processos anteriormente aprovados e de mesma natureza, e ainda acerca da legislação envolvida. O 205 

Relator fez os devidos esclarecimentos. O Presidente do Conselho formulou o encaminhamento, à 206 

pedido do Conselheiro Professor Eduardo Giavara, de retirar o ponto de pauta, permitindo que o 207 

parecer seja previamente apreciado nos cursos e posteriormente, seja pautado e apreciado. O 208 

Conselho aprovou a retirada por unanimidade. Nada mais a tratar, às dezesseis horas foi encerrada a 209 

reunião, e para constar, lavrei esta Ata que, após lida e aprovada, será assinada por mim, Vanyne 210 

Freitas, na qualidade de Secretária, pelo Presidente do Conselho e pelos Conselheiros. Ituiutaba, 08 211 

de maio de 2017.    212 
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