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ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA - 2017 DO CONSELHO DA FACULDADE DE 1 

CIÊNCIAS INTEGRADAS DO PONTAL – CONFACIP. Aos doze dias do mês de junho 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 quinta reunião ordinária do Conselho da 4 

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

Professor Doutor Hélio Carlos Miranda de Oliveira, com a participação dos Conselheiros citados ao 6 

final desta ata. O Presidente cumprimentou os Conselheiros, justificou a ausência dos Conselheiros 7 

Professores Antônio Álvaro de Assis Moura e Eduardo Giavara, e iniciou os trabalhos. 1. Atas da 4ª 8 

Reunião Ordinária e da 4ª Reunião Extraordinária de 2017 – o Presidente do Conselho colocou 9 

a ata da 4ª Reunião Ordinária em apreciação, a qual foi aprovada sem nenhum voto contrário e com 10 

uma abstenção; igualmente, o Conselho apreciou e aprovou a ata da 4ª Reunião Extraordinária, sem 11 

nenhum voto contrário e com duas abstenções.  2. Comunicações: 1.1. O Presidente do Conselho 12 

abriu os comunicados e agradeceu a oportunidade de presidir este Conselho, informando que as 13 

reuniões do CONFACIP terão os mesmos moldes das reuniões do Conselho Superior Universitário 14 

– CONSUN, inclusive no que se refere à pauta e à divulgação. 1.2. O Presidente do Conselho 15 

informou que posteriormente enviará por e-mail os comunicados passados na reunião do Conselho 16 

Diretor, e destacou a informação passada no CONDIR que impactará na vida dos docentes – que a 17 

Resolução a qual legaliza o direito de todos os docentes de receberem a progressão/promoção a 18 

partir da data de protocolo do processo foi aprovada, entrando em vigor na data de publicação, e 19 

que esse recebimento está condicionado ao fato de todos os documentos estarem corretos, e ainda, 20 

com a possibilidade de protocolar com noventa dias antes do prazo, para que o processo tramite à 21 

tempo. 1.3.. O Presidente do Conselho também informou que, conforme solicitação da Conselheira 22 

Professora Renata Mendes de Oliveira acerca dos relatórios dos anos anteriores dos anuais da 23 

Revista do Curso de Geografia, não consta nenhuma pendência e/ou relatório a ser aprovado pelo 24 

Conselho da FACIP. 1.4 O Presidente do Conselho ainda informou que na quinta-feira passada, dia 25 

oito de junho de dois mil e dezessete, o Reitor esteve em Ituiutaba, para uma reunião com a 26 

Prefeitura Municipal de Ituiutaba – com o Prefeito Municipal - na qual solicitou apoio à Prefeitura 27 

para atender as demandas necessárias para o bom funcionamento das atividades da FACIP, inclusive 28 

apoio na contratação de servidores internos e de um motorista; esse motorista seria para viabilizar o 29 
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intercampi no horário noturno; o Presidente do Conselho informou que também solicitou um 30 

intercampi entre Ituiutaba e Uberlândia aos sábados, de modo a atender os discentes que têm 31 

atividades na Universidade em Uberlândia; a Reitoria informou que existe esta possibilidade e que 32 

será necessário um estudo da demanda, e que para isto, será preciso ajuda dos Cursos. Em 33 

continuidade, foi informado que na reunião com a Prefeitura Municipal ainda foi tratado sobre o 34 

Curso de Medicina, uma vez que a Direção solicitou a reativação da Comissão que acompanhava 35 

este curso, informando também que já foi agendada uma reunião com a Associação Comercial e a 36 

Direção, na qual provavelmente também será tratado o Curso de Medicina; igualmente, foi tratado 37 

na reunião com a Reitoria a continuidade da obra da FACIP, na qual já há um número reduzido de 38 

funcionários e que foi informado pela PROPLAD que contingenciaram o contingenciamento – e 39 

que existe a possibilidade da obra no Campus Pontal ser paralisada, sem a Reitoria dar um 40 

posicionamento certo – até mesmo porque existe uma série de projetos da obra como projeto 41 

elétrico e hidráulico, que ainda não foram aprovados; e que o MEC garantiu que não haverá corte 42 

de bolsas, principalmente em relação à Assistência Estudantil; e por fim, outro pedido à Reitoria foi 43 

de que os cursos do Sistema Eletrônico de Informação - SEI sejam ministrados no Campus Pontal 44 

pela DICAP, com a Reitoria assumindo o compromisso de deslocar uma equipe para ministrar os 45 

cursos aqui no Pontal. 1.5 – O Presidente do Conselho explanou sua intenção de, assim que sejam 46 

pautados processos impactantes diretamente na vida da comunidade, que os pareceres sejam 47 

divulgados antes, a tempo de promover debates entre os cursos, com a Presidência do Conselho 48 

contando com a ajuda dos Conselheiros na entrega dos pareceres com a devida antecedência, de 49 

modo a garantir a transparência das informações. O Presidente do Conselho informou que não 50 

interferiu acerca dos processos distribuídos pela Direção anterior, e que a partir do momento que 51 

esse tipo de processo chegar na sua gestão, a Direção encaminhará desta forma; o Presidente do 52 

Conselho informou também acerca do pedido de diligência da Professora Rosana Maria 53 

Nascimento Assunção, não mais conselheira, acerca da manutenção e/ou criação de uma nova 54 

comissão de desmembramento: a Secretaria Geral - SEGER explicou que devido o processo não ter 55 

sido autuado, uma vez que não se teve um documento formal apresentado, e ainda, no caso da 56 

Comissão já ter sido extinta mediante apresentação da proposta de desmembramento, que fosse 57 

extinto o processo baixado em diligência e, assim, que seja criado um novo processo; o Presidente 58 
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do Conselho informou à referida professora, a qual em conversa com a Professora Rejane Pereira 59 

do Prado, requerente do ponto de pauta, concordaram com a extinção do ponto e criação de um 60 

processo mediante apresentação de uma proposta por parte delas. 1.6 – O Presidente do Conselho 61 

informou que a partir de uma doação do Pastor Amauri, o ponto de ônibus do Campus Pontal será 62 

reformado. 1.7 – Por fim, o Presidente do Conselho informou que os processos suspensos no 63 

Conselho e que ainda não tinham voltado à apreciação do Conselho serão retomados às pautas, e 64 

que, para estes, serão designados novos relatores. Foram solicitadas retiradas dos pontos de pauta 65 

dos itens três ponto dezesseis, três ponto dezenove e três ponto vinte pelos seus respectivos 66 

relatores: o Conselheiro Professor Eduardo Giavara justificou sua ausência por e-mail, e devido a 67 

isto, solicitou retirada do processo a ele designado; a Conselheira Professora Railene Oliveira 68 

Borges justificou a retirada do ponto de pauta uma vez que aguarda o envio de documentos por 69 

parte do requerente do processo; e a Conselheira Professora Juliana Aparecida Povh justificou o 70 

pedido de retirada do ponto de pauta uma vez que não teve tempo hábil de apreciar o processo em 71 

decorrência à legislação e à quantidade de normas pertinentes ao processo. Em votação cada uma 72 

das solicitações de retirada de ponto de pauta, o Conselho aprovou-as igualmente, por unanimidade, 73 

sem nenhum pedido de esclarecimento. O Conselheiro Professor Homero Ghioti solicitou inversão 74 

do pedido de ponto de pauta de número três ponto doze para o item três ponto cinco. O Conselho 75 

aprovou a inversão do ponto de pauta por unanimidade. O Presidente do Conselho justificou que os 76 

processos pautados e encaminhados pelo Diretor anterior da Unidade não sofreram interferência da 77 

nova Direção, sendo mantidos conforme encaminhados, abrindo os pontos de pauta listados na 78 

ordem do dia. 3. Ordem do dia: 3.1 -  Homologação de aprovação por ad referendum de 79 

solicitação de autorização para ministrar disciplina e/ou atividade em Curso de 80 

Graduação externos à FACIP do Professor Mauro Machado Vieira, do Curso de Pedagogia – 81 

Processo nº 69/2017 – o Presidente do Conselho fez a leitura do ponto de pauta, e colocou o 82 

respectivo ponto em apreciação. O Conselheiro Professor Aurelino José Ferreira Filho colocou a 83 

urgência de realizar o debate acerca da política de autorização para ministrar aulas e/ou atividades 84 

em cursos de graduação externos à FACIP, e ainda, ressaltou a complexidade desse processo, 85 

podendo levar a um impacto direto nos cursos, colocando em cheque a discussão recente de 86 

distribuição das vagas da Unidade. O Presidente do Conselho lembrou que este ponto já foi 87 
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pautado, a pedido do Diretor anterior da FACIP, Professor Raul Fernando Cuevas Rojas, e que o 88 

relator é o Conselheiro Professor Vitor Koiti, pedindo ao mesmo que passe uma previsão de 89 

conclusão do parecer. O Conselheiro Professor Vitor Koiti informou que, dentro de duas semanas 90 

no máximo, apresentará este parecer para apreciação dos Conselheiros, uma vez que ele fez 91 

algumas consultas às Pró-reitorias e aguarda estes pareceres para concluir. O Presidente do 92 

Conselho lembrou acerca da aprovação da Resolução que regulamenta o trabalho dos docentes no 93 

Conselho Diretor. A homologação da aprovação do respectivo processo por ad referendum foi 94 

apreciada e homologada, com cinco abstenções e nenhum voto contrário. 3.2. Homologação de 95 

aprovação por ad referendum da Programação Orçamentária da FACIP relativa ao ano de 96 

2017, elaborada pela Direção da FACIP – Processo nº 70/2017 – o Presidente do Conselho 97 

lembrou que este planejamento foi aprovado pelo Diretor anterior, o qual aglutinou os 98 

planejamentos informados pelos cursos em um único planejamento, atendendo à solicitação da Pró-99 

reitoria de Planejamento - PROPLAD; além disto lembrou as mudanças de rubricas possíveis entre 100 

os itens um e dois e entre os itens de número três a treze da planilha da PROPLAD; informando que 101 

a Direção receberá, ao final de cada mês, as solicitações de mudanças entre as rubricas por e-mail 102 

das Coordenações. Os Conselheiros pediram alguns esclarecimentos que foram sanados. O 103 

Conselheiro Professor Hugo de Souza Rodrigues solicitou uma reunião da Direção com os 104 

Coordenadores para esclarecer algumas dúvidas acerca desses processos de compras, de uso de 105 

recursos e de mudança de rubricas. Outros Conselheiros Coordenadores de curso também 106 

manifestaram interesse nesta reunião, que foi acordada com o Presidente do Conselho para ser 107 

agendada o quanto antes. O Conselheiro Professor Anderson Pereira Portuguez questionou acerca 108 

do valor encaminhado à PROPLAD, se houve alguma perda de recursos. O Presidente do Conselho 109 

esclareceu que não houve nenhum valor perdido, lembrando que conforme a nova Matriz de 110 

Distribuição de Recursos da Universidade, os valores do próximo ano serão com base nos valores 111 

gastos neste ano, ressaltando a necessidade de fazer um uso consciente destes recursos. A aprovação 112 

por ad referendum do planejamento orçamentário da Unidade foi homologada, sem nenhum voto 113 

contrário e com uma abstenção. 3.3 - Homologação de aprovação por ad referendum de 114 

indicação de representante do CONFACIP para compor Comissão de Seleção de Tutor do 115 

PET Mais Saúde, Cultura e Saberes, solicitada pela Divisão de Formação Discente – 116 
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DIREN/PROGRAD – Processo nº 75/2017 – o Presidente do Conselho fez a leitura do ponto de 117 

pauta, e colocou a aprovação em apreciação, após informar os nomes de docentes indicados pelo 118 

Conselho por ad referendum. A aprovação foi homologada, sem nenhum voto contrário e com uma 119 

abstenção. 3.4 - Homologação de aprovação por ad referendum de solicitação de autorização 120 

para ministrar disciplina e/ou atividade em Curso de Graduação externos à FACIP do 121 

Professor Hélio Carlos Miranda de Oliveira, do Curso de Geografia – Processo nº 77/2017 – o 122 

Presidente do Conselho fez a leitura do ponto de pauta e informou que essa aprovação foi da mesma 123 

forma que no item três ponto um. O Conselho apreciou a aprovação e homologou a mesma, sem 124 

nenhum voto contrário e com quatro abstenções. 3.5 - Solicitação de Qualificação sem 125 

Afastamento para Participação em Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu no País, Pós-126 

doutorado, do Professor Edson Arlindo Silva, do Curso de Administração – Processo nº 127 

71/2017, Relator Homero Ghioti da Silva – conforme inversão de ponto de pauta aprovada, o 128 

Presidente do Conselho fez a leitura desse ponto e passou a palavra ao Relator, o qual pediu licença 129 

para não ler a composição do processo e para fazer a leitura de suas considerações e parecer final. O 130 

Relator manifestou-se favorável à solicitação. Após apreciação e em votação, o parecer foi 131 

aprovado por unanimidade. 3.6 - Indicação de nome de Conselheiro para Substituto Legal da 132 

Direção da FACIP, solicitado pela Direção da FACIP – o Presidente do Conselho informou que 133 

enquanto Diretor da FACIP fará a indicação de um Conselheiro, e que deixará aberto aos demais 134 

Conselheiros para se candidatarem, e que depois será realizada a votação. O Presidente do Conselho 135 

indicou o Conselheiro Professor Alessandro Gomes Enoque e, em apreciação pelo Conselho, não 136 

houve nenhum outro candidato. Em votação, o referido Conselheiro foi aprovado como Substituto 137 

Legal da Direção da FACIP, por unanimidade. 3.7 - Apreciação de Atas e pareceres de 138 

progressão/promoção, dos Professores José Laércio Dorício, do Curso de Matemática; 139 

Alzemar José Delfino e Alex Fernando Borges, do Curso de Administração – Processo nº 140 

78/2017, Relator Dany Rogers Silva – o Presidente do Conselho fez a leitura do ponto de pauta e 141 

passou a palavra ao Relator, o qual pediu licença para ir direto às análises e ao parecer final. O 142 

Relator fez a leitura e manifestou-se favorável aos processos de progressão/promoção dos docentes 143 

requerentes. Após apreciação, o Conselho votou o parecer e aprovou o mesmo por unanimidade. 3.8 144 

- Apreciação de Atas de avaliação de estágio probatório, das Professoras Thaysa dos Anjos 145 
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Silva Romanhol – Curso de Pedagogia; e Carla Patrícia Bejo Wolkers – Curso de Ciências 146 

Biológicas – Processo nº 79/2017, Relatora Juliana Aparecida Povh – o Presidente do Conselho 147 

fez a leitura do ponto de pauta e passou a palavra à Relatora. A Relatora explicou o processo e as 148 

solicitações das requerentes, fazendo a leitura de seu parecer, no qual manifestou-se favorável à 149 

aprovação dos processos de estágio probatório das requerentes. O Conselho apreciou e votou o 150 

parecer, aprovando o mesmo por unanimidade. 3.9 - Apreciação de Pareceres de 151 

progressão/promoção, dos Professores Alexandre Calzavara Yoshida, Emerson Luiz Gelamo e 152 

Elisangela Aparecida y Castro, do Curso de Física – Processo nº 81/2017, Relator Anderson 153 

Pereira Portuguez - o Presidente do Conselho fez a leitura do ponto de pauta e passou a palavra ao 154 

Relator. O Relator informou que provavelmente esta será sua última reunião como Conselheiro e 155 

que este último ano de Conselho foi um ano de aprendizado, registrando seu agradecimento ao 156 

Conselho. Em seguida, o Relator explicou o processo e fez a leitura do seu parecer, manifestando-se 157 

favorável à aprovação da progressão/promoção dos docentes requerentes. O Conselho apreciou o 158 

parecer, e em votação, o parecer foi aprovado sem nenhum voto contrário, e com a abstenção da 159 

Conselheira Professora Elisângela Aparecida y Castro, Coordenadora do Curso de Física. O 160 

Presidente do Conselho agradeceu a participação do Relator Conselheiro Professor Anderson 161 

Portuguez e os serviços prestados enquanto Conselheiros. 3.10 - Apreciação de Parecer e atas de 162 

progressão/promoção, dos Professores Luis Rogério Dinelli, do Curso de Química; Guilherme 163 

Garcia da Silveira, do Curso de Ciências Biológicas; e Vitor Koiti Miyazaki, do Curso de 164 

Geografia – Processo nº 82/2017, Relator Fábio Pascoal dos Reis – o Presidente do Conselho fez 165 

a leitura do ponto de pauta e passou a palavra ao Relator, agradecendo o relato. O Relator pediu 166 

licença ao Conselho para não fazer a leitura da composição do processo. Em seguida, explicou o 167 

mesmo e fez a leitura de seu parecer, no qual apresentou-se favorável à aprovação das progressões e 168 

promoções dos docentes requerentes, bem como das atas e pareceres apresentados. Após 169 

apreciação, o Conselho votou o parecer do Relator, aprovando o mesmo por unanimidade. 3.11 - 170 

Apreciação de Parecer e ata de avaliação de estágio probatório, dos Professores Túlio de 171 

Souza Muniz, do Curso de História; e Alisson Rafael Aguiar Barbosa, do Curso de 172 

Matemática – Processo nº 83/2017, Relator Aurelino José Ferreira Filho - o Presidente do 173 

Conselho fez a leitura do ponto de pauta e passou a palavra ao Relator, agradecendo o relato. O 174 
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Relator fez a leitura de seu parecer, no qual manifestou-se favorável à aprovação dos processos de 175 

estágio probatório dos docentes requerentes. O parecer foi apreciado e em votação, foi aprovado por 176 

unanimidade. 3.12 - Apreciação de Atas de progressão/promoção, do Professor Vlademir 177 

Marim, do Curso de Matemática – Processo nº 89/2017, Relatora Ana Rúbia Muniz dos 178 

Santos Pereira – o Presidente do Conselho fez a leitura do ponto de pauta e passou a palavra à 179 

Conselheira Técnica-Administrativa Kamyr Gomes de Souza, a qual ficou responsável por fazer a 180 

leitura do parecer à pedido da Relatora do processo, Conselheira Técnica-Administrativa Ana Rúbia 181 

Muniz dos Santos Pereira, ausente da reunião, justificada por uma consulta médica. A Conselheira 182 

fez a leitura do parecer, no qual a Relatora manifestou-se favorável à aprovação da 183 

progressão/promoção do requerente. O Conselho apreciou e votou o parecer, aprovando o mesmo 184 

por unanimidade. 3.13 - Pedido de redistribuição docente, do Professor Hebert Roberto Silva, 185 

do Curso de Engenharia Mecânica/UFG – Processo nº 84/2017, Relatora Renata Mendes de 186 

Oliveira - o Presidente do Conselho fez a leitura do ponto de pauta e passou a palavra à Relatora, 187 

agradecendo o relato. A Relatora explicou o processo e fez a leitura de seu parecer, manifestando-se 188 

favorável ao pedido de redistribuição do requerente, fazendo permuta direta com a Professora 189 

Cynara Mendonça Moreira Tinoco, do Curso de Engenharia de Produção da FACIP. Os 190 

Conselheiros questionaram a aprovação do Colegiado do Curso, que foi esclarecido pela Relatora – 191 

o docente requerente fez duas solicitações, de troca de vaga e de troca com outro docente. O 192 

Colegiado do referido curso não aprovou a troca do docente requerente com a vaga; mas foi 193 

aprovada a troca direta com a Docente Cynara Tinoco. O Conselheiro Professor Gleyzer Martins, 194 

Coordenador do Curso de Engenharia de Produção, esclareceu e confirmou a explicação da 195 

Relatora. O parecer foi apreciado e aprovado sem nenhum voto contrário e com uma abstenção. 196 

3.14 - Designação de bancas examinadoras especiais de Exames de Suficiência, solicitada pela 197 

Coordenação do Curso de Administração – Processo nº 74/2017, Relator Gleyzer Martins - o 198 

Presidente do Conselho fez a leitura do ponto de pauta e passou a palavra ao Relator, agradecendo o 199 

relato. O Relator pediu para fazer a leitura a partir de suas análises, fazendo a leitura do parecer. Em 200 

seu parecer, o Relator informou os critérios para aprovação de exames de suficiência e ainda 201 

informou que solicitou ao Curso de Administração a ata do Colegiado de aprovação do mesmo. O 202 

Relator manifestou-se favorável à indicação das bancas examinadoras especiais de Exames de 203 
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Suficiência para as discentes descritas. Os Conselheiros pediram alguns esclarecimentos acerca dos 204 

critérios e da constituição do processo, que foram esclarecidos pelo Relator. O Conselho apreciou o 205 

parecer e, em votação, aprovou o mesmo por unanimidade. 3.15 - Autorização para ministrar 206 

disciplina e/ou atividade em programas de Pós-Graduação externos à FACIP, das Professoras 207 

Karina Klinke e Valéria Rezende, do Curso de Pedagogia; e dos Professores Sandro Rogério 208 

Vargas Ustra, do Curso de Física; e Astrogildo Fernandes da Silva Júnior, do Curso de 209 

História – Processo nº 85/2017, Relatora Edileusa da Silva - o Presidente do Conselho fez a 210 

leitura do ponto de pauta e passou a palavra à Relatora, agradecendo o relato. A Relatora explicou o 211 

processo e fez a leitura de seu parecer, pedido licença para não ler o conteúdo do processo. Em seu 212 

parecer, a Relatora manifestou-se favorável a autorizar os docentes requerentes a ministrarem 213 

disciplinas e/ou atividades no Programa de Pós-graduação da Faculdade de Educação da UFU. O 214 

Conselheiro Professor Aurelino José Ferreira Filho questionou o fato da Docente Karina Klinke 215 

estar em afastamento para qualificação no segundo semestre. O Presidente do Conselho explicou 216 

que esta solicitação seria para os dois semestres de dois mil e dezessete, e que a partir de seu 217 

afastamento, a mesma não poderia ministrar disciplinas. Os demais Conselheiros questionaram se a 218 

referida docente poderia ou não ministrar aulas estando em afastamento, com a sugestão de 219 

alteração do parecer, colocando aprovação da solicitação dos demais docentes, e aprovação da 220 

solicitação da Professora Karina Klinke somente no primeiro semestre. O Presidente do Conselho 221 

colocou a sugestão em apreciação, e, em votação, aprovou o novo parecer – de aprovar a solicitação 222 

dos docentes Valéria Rezende, Sandro Ustra e Astrogildo da Silva Júnior, e de aprovar somente para 223 

o primeiro semestre da Professora Karina Klinke, reprovando o segundo semestre – sem nenhum 224 

voto contrário e com três abstenções. O Conselho deliberou que as Normas para Autorização para 225 

ministrar disciplinas e/ou atividade em programas de Pós-graduação externos à FACIP sejam 226 

revistas por uma Comissão determinada pela Direção da Unidade. 3.16 - Autorização para 227 

ministrar disciplina e/ou atividade em programas de Pós-Graduação externos à FACIP, do 228 

Professor Antônio Carlos Ferreira Batista, do Curso de Química – Processo nº 86/2017, 229 

Relator Eduardo Giavara – retirado da pauta conforme aprovação do Conselho. 3.17 - Definição 230 

de composição de banca examinadora de processo seletivo simplificado para contratação de 231 

professor substituto, solicitada pela Coordenação do Curso de Geografia – Processo nº 232 
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87/2017, Relatora Elisangela Aparecida Y Castro – o Presidente do Conselho fez a leitura do 233 

ponto de pauta, passou a palavra à Relatora e agradeceu o relato. A Relatora fez a leitura de seu 234 

parecer, que foi devidamente apreciado e votado pelos Conselheiros, sendo aprovado por 235 

unanimidade. 3.18 - Relatório da Comissão para Elaboração de Critérios para Abertura de 236 

Concurso Público para Professor Titular da FACIP, solicitado pela Direção da FACIP – 237 

Processo nº 59/2017, Relator Alessandro Gomes Enoque – o Presidente do Conselho, antes de 238 

fazer a leitura do ponto de pauta, solicitou ao Conselho autorização para o Professor Antônio de 239 

Oliveira Júnior, Membro da Comissão para Elaboração de Critérios para Abertura de Concurso 240 

Público para Professor Titular da FACIP, participar da reunião neste ponto de pauta. O Conselho 241 

aprovou a participação do mesmo por unanimidade. Em seguida, o Presidente do Conselho fez a 242 

leitura do ponto de pauta e passou a palavra ao Relator, agradecendo o relato. O Relator, 243 

anteriormente indicado pelo Conselho como Substituto Legal da Direção, expressou seu 244 

agradecimento pela indicação. Em seguida, o Relator explicou o processo e fez a leitura de seu 245 

parecer a respeito do relatório apresentado pela Comissão, bem como dos critérios utilizados para 246 

destinação da vaga de professor titular livre docente e dos critérios de seleção deste docente. 247 

Segundo o Relator e conforme o relatório, a vaga seria destinada ao Curso de Geografia, segundo o 248 

critério da Comissão de melhor pontuar os cursos que possuem programas de pós-graduação. O 249 

Relator manifestou-se favorável à aprovação do Relatório da Comissão. O Presidente do Conselho 250 

abriu o processo para apreciação. A Conselheira Professora Juliana Povh questionou como seria no 251 

caso da vaga não ser preenchida no Curso de Geografia. O Relator e o Presidente do Conselho 252 

esclareceram que caso a vaga não seja preenchida, a vaga volta para uma nova deliberação do 253 

CONFACIP. Os Conselheiros fizeram alguns questionamentos acerca dos critérios, de quem 254 

estabeleceu estes critérios, do contexto que a vaga surgiu para a Unidade, de como seria o processo 255 

de seleção desse docente, como seria a progressão, qual seria a área para realizar o edital e os 256 

motivos de definir o Curso de Geografia, que foram devidamente esclarecidos pelo Relator, pelo 257 

Membro da Comissão e pelo Presidente do Conselho. O Relator esclareceu que uma das funções da 258 

Comissão era de definir para qual curso a vaga iria e que, com a exigência de se atender ao requisito 259 

de quatro anos de experiência com orientação em pesquisa, esse docente titular seria mesmo para 260 

atender um curso de pós-graduação. Além disto, o Membro da Comissão esclareceu que este 261 
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docente permanecerá sempre como titular – o docente ingressará como titular e assim permanecerá. 262 

O Presidente do Conselho esclareceu que caso a vaga não seja preenchida para o Curso de 263 

Geografia, a vaga será destinada para o segundo curso colocado pela Comissão, conforme os 264 

critérios estabelecidos. A Conselheira Professora Juliana Povh registrou que a transparência no 265 

processo facilitará o entendimento dos motivos da vaga de professor titular de livre docência ter 266 

sido indicado para o curso de Geografia. O Presidente do Conselho colocou em apreciação o pedido 267 

do relator de baixar o processo em diligência, para que o Relatório da Comissão seja divulgado nos 268 

cursos e, depois de um debate, seja feito um novo parecer, único, a ser novamente apreciado pelo 269 

Conselho. O novo parecer seria encaminhado para apreciação dos Conselheiros. O Relator 270 

confirmou sua solicitação de baixar o processo em diligência, que foi aprovado, com um voto 271 

contrário e duas abstenções. 3.19 - Regularização do processo de criação da Empresa Júnior 272 

PRODUZA - Consultoria Júnior, do Curso de Engenharia de Produção – Processo nº 80/2017, 273 

Relatora Railene Oliveira Borges – retirado do ponto de pauta, conforme aprovado no início da 274 

reunião pelos Conselheiros. 3.20 - Apreciação de Projeto/celebração de convênio e de 275 

participação do Professor Dany Rogers Silva, do Curso de Administração no projeto – 276 

Processo nº 88/2017, Relatora Juliana Aparecida Povh - retirado do ponto de pauta, conforme 277 

aprovado no início da reunião pelos Conselheiros. 3.21 - Apreciação de Corpo Editorial da 278 

Revista Eletrônica de Matemática, encaminhado pela Coordenação do Curso de Matemática 279 

– em complementação ao Processo nº 02/2016, Relatora Kamyr Gomes de Souza – por não 280 

haver mais quórum, este último ponto ficou para a próxima reunião do Conselho. Nada mais a 281 

tratar, às dezesseis horas e trinta minutos foi encerrada a reunião, e para constar, lavrei esta Ata que, 282 

após lida e aprovada, será assinada por mim, Vanyne Freitas, na qualidade de Secretária, pelo 283 

Presidente do Conselho e pelos Conselheiros. Ituiutaba, 12 de junho de 2017.    284 
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