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ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA - 2017 DO CONSELHO DA FACULDADE DE 1 

CIÊNCIAS INTEGRADAS DO PONTAL – CONFACIP. Aos dez dias do mês de julho 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 sexta 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, apresentou o Professor Antônio Álvaro 7 

de Assis Moura, do Curso de Engenharia de Produção, como Conselheiro Representante Docente da 8 

Área de Exatas, Naturais e Tecnológicas; em seguida, justificou a ausência do Conselheiro 9 

Professor Gleyzer Martins, e iniciou os trabalhos. 1. Ata da 5ª Reunião Ordinária de 2017 – o 10 

Presidente do Conselho colocou a ata da 5ª Reunião Ordinária em apreciação, a qual foi aprovada 11 

sem nenhum voto contrário e com uma abstenção.  2. Comunicações: 2.1. O Presidente do 12 

Conselho comunicou a retirada do ponto de pauta da Conselheira Professora Mical de Melo 13 

Marcelino, devido sua ausência por motivos de falecimento de familiar – retirada do item três ponto 14 

dezesseis da pauta; comunicou também que o Conselheiro Professor Gleyzer Martins solicitou que 15 

o processo a ele designado seja apresentado pelo Conselheiro Professor Antônio Moura; comunicou 16 

que o processo de responsabilidade do Conselheiro Professor Homero foi retirado temporariamente 17 

da pauta à pedido do Requerente, Professor Anderson Portuguez; e comunicou que o processo 18 

designado ao Conselheiro Professor Vitor Koiti também foi retirado da pauta, mantido na pauta 19 

apenas para constar aos conselheiros. O Presidente do Conselho passou a palavra ao Conselheiro 20 

Professor Aurelino José Ferreira, para o comunicado do Curso de História. 2.2 – O Conselheiro 21 

Professor Aurelino José Ferreira comunicou ao Conselho a necessidade observada pelo Curso de 22 

História de acompanhar melhor as atividades e a vida dos discentes, diante das dificuldades que os 23 

discentes vivem para frequentar os cursos - como frio, falta de alimentação, dificuldade em obter 24 

moradias e transportes - mesmo recebendo as bolsas sociais. E ainda, ressaltou a questão de 25 

adoecimento dos discentes, como depressão profunda, uso de drogas lícitas e ilícitas, e a dificuldade 26 

de encontrar tratamento na rede pública do município. O Conselheiro sugeriu que o Conselho e que 27 

os próprios Coordenadores pensem em propostas diante desta situação e busquem maiores 28 

informações de como auxiliá-los; ainda ressaltou que estes assuntos não são discutidos no ambiente 29 
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do Conselho e que aqui caberia o debate e solução para estas situações graves e urgentes. 2.3 – O 30 

Presidente do Conselho passou a palavra ao Conselheiro Professor Alessandro Gomes Enoque, o 31 

qual, enquanto Representante da Direção, participou da última reunião do Conselho Diretor da 32 

Universidade - CONDIR. O referido Conselheiro comunicou que nessa reunião foi esboçada a 33 

situação da conta de investimentos da UFU, sendo relatado que noventa e oito por cento desta conta 34 

já foram gastos, existindo na conta atual duzentos e trinta e oito mil reais aproximadamente para 35 

serem investidos até o final do ano; foi relatada também a situação da obra do Campus Pontal – do 36 

orçamento inicial previsto já foi gasto aproximadamente quarenta e quatro por cento e que 37 

provavelmente não haverá novos recursos destinados para a obra. O Conselheiro ainda comunicou 38 

que na reunião foi criada mais uma Comissão para discutir o regime de trabalho docente, para uma 39 

nova apreciação e aprovação da Resolução; e ainda, comunicou a inclusão de mais duas vagas no 40 

CONDIR, uma de técnico e uma de vaga discente. 2.4 – O Presidente do Conselho informou que no 41 

dia treze deste mês a Reitoria estará no Campus Pontal para a escolha do Assessor da, e que nesta 42 

reunião haverá um espaço para diálogo com a equipe gestora. 2.5 – O Presidente do Conselho 43 

informou que no dia dezessete de julho fará uma reunião com os discentes e que no dia dezoito do 44 

mesmo mês, haverá um momento de discussão acerca da normatização para ministrar disciplinas e 45 

atividades em outros cursos de graduação fora da FACIP; no dia dezenove, haverá uma reunião com 46 

a Comissão Permanente de Avaliação; no dia vinte, haverá uma reunião com os Núcleos Docentes 47 

Estruturantes dos Cursos; no dia vinte e dois ocorrerá um Fórum Comunitário sobre o Entorno do 48 

Campus, realizado pelo Professor Marcelo Pinheiro; e no dia vinte e cinco, uma reunião com os 49 

técnicos da FACIP acerca de Plano de Gestão da FACIP; informou também que será agendada uma 50 

reunião com os usuários do Bloco A2, no Campus da UEMG, acerca da utilização desse espaço; e 51 

ainda, que será agendada uma reunião para tratar do site da FACIP, para a qual será criada uma 52 

comissão para definir como será conduzido o novo site da Unidade e dos cursos. 2.6 – O Presidente 53 

do Conselho informou que de acordo com seu Plano de Gestão, ele proporá um espaço para debater 54 

assuntos relacionados à vida dos discentes, provavelmente no retorno das aulas do segundo 55 

semestre, de modo a proporcionar uma discussão mais coesa. 2.7 – O Presidente do Conselho 56 

informou que será recomposta a comissão para tratar das autorizações para ministrar disciplinas e 57 

atividades em programas de pós-graduação em cursos fora da FACIP e que isto será novamente 58 
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encaminhado para discussão, conforme demanda do próprio Conselho. 2.8 – O Presidente do 59 

Conselho ainda informou acerca do empenho da Direção para que volte a prestação de serviços dos 60 

carregadores; e ainda que a Direção definirá critérios para uma chamada na qual será 61 

disponibilizada a reserva técnica para os cursos e setores da FACIP. Encerrando os comunicados, o 62 

Presidente do Conselho iniciou a ordem do dia. 3. Ordem do dia: 3.1. Homologação de 63 

aprovação por ad referendum de solicitação de autorização para ministrar disciplina e/ou 64 

atividade em Curso de Pós-graduação externos à FACIP do Professor Antônio Carlos Ferreira 65 

Batista, do Curso de Química – Processo nº 86/2017, Relator Eduardo Giavara – o Presidente 66 

do Conselho fez a leitura do ponto de pauta e do próximo ponto de pauta, ambos com mesmo 67 

Relator, passando a palavra ao referido Conselheiro. O Relator, Conselheiro Professor Eduardo 68 

Giavara, justificou que este processo já era para ter sido apresentado, contudo, por motivos de um 69 

assalto, ele não compareceu na reunião anterior do Conselho. O Relator explicou o processo, o local 70 

para o qual o requerente solicita ministrar as disciplinas, e quais disciplinas. O Presidente do 71 

Conselho colocou a aprovação em apreciação, que foi homologada pelos Conselheiros por 72 

unanimidade. 3.2. Homologação de aprovação por ad referendum de solicitação de autorização 73 

para ministrar disciplina e/ou atividade em Curso de Pós-graduação externos à FACIP do 74 

Professor Dany Rogers Silva, do Curso de Administração – Processo nº 90/2017, Relator 75 

Eduardo Giavara – o Relator explicou o processo e os documentos apresentados pelo Requerente, 76 

manifestando um parecer favorável de autorização ao docente requerente para ministrar as 77 

disciplinas solicitadas. O Presidente do Conselho colocou a aprovação em apreciação dos 78 

Conselheiros, que foi homologada por unanimidade. O Presidente do Conselho explicou que 79 

enquanto não forem decididos os novos critérios para autorizar os docentes a ministrarem 80 

disciplinas e atividades em cursos de pós-graduação em outras unidades da Universidade, ele 81 

aprovará por ad referendum caso não haja tempo hábil para apreciação no Conselho. 3.3. 82 

Homologação de aprovação por ad referendum de solicitação de aprovação de projeto de 83 

evento pela FAU, da Professora Valéria Moreira Rezende, do Curso de Pedagogia – Processo 84 

nº 101/2017 – o Presidente do Conselho explicou a aprovação por ad referendum, bem como a 85 

solicitação e o processo, colocando-o em apreciação dos Conselheiros. Os Conselheiros apreciaram 86 

e homologaram a aprovação por unanimidade. 3.4. Apreciação de Relatório da Comissão para 87 
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Elaboração de Critérios para Abertura de Concurso Público para Professor Titular da 88 

FACIP, solicitado pela Direção da FACIP – Processo nº 59/2017, Relator Alessandro Gomes 89 

Enoque – o Presidente do Conselho fez a leitura do ponto de pauta, lembrou que este processo 90 

havia sido baixado em diligência na última reunião, e passou a palavra ao Relator. O Relator pediu 91 

licença para não fazer a leitura da composição do processo, passando à leitura de suas 92 

considerações e deliberação final. Em seu parecer, o Relator manifestou-se favorável que a vaga 93 

seja destinada ao Curso de Geografia. Os Conselheiros solicitaram esclarecimentos acerca: do 94 

processo de destinação da vaga, caso o Curso de Geografia não consiga preencher a vaga; dos 95 

critérios elencados pela Comissão para o perfil do candidato; dos critérios para escolha dos cursos; 96 

e de como seriam os procedimentos, caso este parecer e relato da comissão sejam reprovados no 97 

Conselho. Os esclarecimentos foram devidamente prestados pelo Relator e pelo Presidente do 98 

Conselho. O Relator ressaltou que outras Unidades aguardam esta vaga e que a FACIP corre risco 99 

de perdê-la. O Conselheiro Professor Dany Rogers elencou os critérios do CONDIR para selecionar 100 

as Unidades, e detalhou o critério de maior número de docentes credenciados em programas de 101 

cursos de pós-graduação, colocando que este critério não é de programas somente da FACIP. A 102 

Conselheira Professora Juliana Aparecida Povh reforçou a fala do Conselheiro e colocou que devem 103 

haver outros fatores para que a FACIP tenha obtido a vaga. O Relator explanou os motivos de 104 

escolha da FACIP para distribuição dessa vaga de professor titular. O Presidente do Conselho 105 

esclareceu que a Comissão utilizou a mesma planilha que a Pró-reitoria de Gestão de Pessoas para 106 

distribuir as vagas na Universidade. O Conselheiro Professor Vitor Koiti registrou sua preocupação 107 

com o nível de exigência dos critérios estabelecidos pela Comissão, em decorrência de prováveis 108 

dificuldades de selecionar esse docente. O Presidente do Conselho colocou em apreciação dos 109 

Conselheiros o parecer e o relatório da Comissão. O Relator solicitou a fala, e fez algumas 110 

considerações acerca do trabalho da Comissão e da apresentação do relato, para que o Conselho 111 

tenha objetividade nos seus questionamentos. A Conselheira Professora Juliana Povh explicou que o 112 

prazo para preenchimento da vaga é de dezoito meses, de acordo com a Resolução do Conselho 113 

Diretor, que caso a vaga não seja preenchida, a vaga volta para a matriz da UFU para uma nova 114 

distribuição e que a FACIP não poderá participar da nova seleção. O Presidente do Conselho 115 

lembrou que a vaga está na Unidade desde o dia vinte e três de janeiro deste ano. Os Conselheiros 116 
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pediram novos esclarecimentos acerca dos critérios, do pedido de diligência, de como seriam os 117 

procedimentos caso o processo seja aprovado, da data que a vaga chegou na FACIP, e do local 118 

específico no qual esse docente titular ministrará disciplinas, que foram novamente sanados pelo 119 

Relator e pelo Presidente do Conselho. O Conselheiro Professor Vitor Koiti solicitou baixar o 120 

processo em diligência, justificado pelas dúvidas apresentadas e pelos questionamentos do 121 

Conselho. O Presidente do Conselho colocou a solicitação do Conselheiro em votação, que foi 122 

aprovada sem nenhum voto contrário e com duas abstenções. O Presidente do Conselho agradeceu a 123 

disposição do Relator e agora, do Conselheiro Professor Vitor Koiti, em auxiliar nesse processo. 124 

3.5. Alteração da data da 7ª Reunião Ordinária do CONFACIP, prevista para o dia 125 

07/08/2017, conforme calendário de reuniões aprovado, solicitado pela Direção da FACIP – o 126 

Presidente do Conselho explicou que na próxima reunião agendada para o dia sete de agosto, a 127 

Universidade estará em recesso acadêmico, propondo que a reunião seja adiantada uma semana, 128 

para o dia trinta e um de julho, explicando os motivos de sua solicitação. Os Conselheiros 129 

propuseram novas datas - dia vinte e três de agosto ou dia vinte e um de agosto - uma vez que no 130 

dia proposto alguns Conselheiros não estariam aqui. Os Conselheiros acordaram em apreciar a data 131 

do dia vinte e um de agosto, em conjunto à data proposta pela Direção. Assim, o Presidente do 132 

Conselho colocou em apreciação as duas datas: dia trinta e um de julho e dia vinte e um de agosto. 133 

Em votação, o Conselho aprovou a alteração da 7ª Reunião Ordinária para o dia trinta e um de 134 

julho, com oito votos a favor, quatro votos contrários para o dia vinte e um de agosto, e com três 135 

abstenções. 3.6. Apreciação de Corpo Editorial da Revista Eletrônica de Matemática, 136 

encaminhado pela Coordenação do Curso de Matemática – em complementação ao Processo 137 

nº 02/2016, Relatora Kamyr Gomes de Souza – o Presidente do Conselho fez a leitura do ponto 138 

de pauta e passou a palavra à Relatora, a qual explicou o processo e a composição da Revista. O 139 

parecer foi favorável à aprovação do corpo editorial proposto pela requerente, sendo colocado em 140 

apreciação ao Conselho. Em votação, os Conselheiros aprovaram o mesmo por unanimidade. 3.7. 141 

Regularização do processo de criação da Empresa Júnior PRODUZA - Consultoria Júnior, do 142 

Curso de Engenharia de Produção – Processo nº 80/2017, Relatora Railene Oliveira Borges – 143 

o Presidente do Conselho retirou o ponto de pauta devido à ausência da Relatora. 3.8. Apreciação 144 

de Projeto/celebração de convênio e de participação do Professor Dany Rogers Silva, do 145 
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Curso de Administração no projeto – Processo nº 88/2017, Relatora Juliana Aparecida Povh – 146 

o Presidente do Conselho fez a leitura do ponto de pauta e passou a palavra à Relatora. A Relatora 147 

explicou o processo, pediu licença para não fazer a leitura da composição do mesmo, e leu suas 148 

análises, considerações finais e pareceres anexos ao processo da Divisão de Projetos e Convênio e 149 

da Procuradoria Geral. O parecer foi favorável à aprovação de celebração do convênio proposto 150 

pelo Requerente, que foi apreciado pelo Conselho. Os Conselheiros solicitaram esclarecimentos 151 

acerca de como é esse projeto, e dos benefícios e contrapartida da Unidade, que foram esclarecidos 152 

pela Relatora. O Presidente do Conselho esclareceu que a Universidade passou recentemente por 153 

problemas nos quais alguns professores estão respondendo processos acerca de recebimento de 154 

proventos e que diante disto, a Universidade está regulamentando estas aprovações de convênios, e 155 

por isso, essa questão está sendo bem observada, tranquilizando o Conselho. O Presidente do 156 

Conselho pediu que registrasse em ata que diante da aprovação do convênio, a Direção não tem 157 

nenhum compromisso com a Secretaria do Convênio. Em apreciação, o parecer foi aprovado, sem 158 

nenhum voto contrário e com duas abstenções. 3.9. Apreciação de parecer de estágio probatório 159 

e de atas de progressão/promoção, dos Professores Giliard da Silva Prado, do Curso de 160 

História; Deborah Oliveira Almeida Carvalho, do Curso de Engenharia de Produção; e 161 

Juliene Barbosa Ferreira, do Curso de Administração – Processo nº 92/2017, Relator Antônio 162 

Álvaro de Assis Moura – o Presidente do Conselho fez a leitura do ponto de pauta e passou a 163 

palavra ao Relator do processo. O Relator explicou o processo, pediu licença para não fazer a 164 

leitura da composição, lendo suas considerações e parecer final. O Relator manifestou-se favorável 165 

à aprovação dos pareceres e atas que aprovam o estágio probatório e as progressões/promoções dos 166 

requerentes. Em apreciação e em votação, o parecer foi aprovado sem nenhum voto contrário e com 167 

uma abstenção. 3.10. Definição de composição de bancas examinadoras de Concurso Público, 168 

solicitada pela Coordenação do Curso de Engenharia de Produção – Processo nº 93/2017, 169 

Relatora Elisângela Aparecida Y Castro – o Presidente do Conselho fez a leitura do ponto de 170 

pauta e passou a palavra à Relatora, a qual explicou o processo e fez a leitura de seu parecer, 171 

manifestando-se favorável à aprovação das bancas examinadores de Concurso Público apresentadas 172 

pela Coordenação do Curso de Engenharia de Produção. Em votação, o parecer foi aprovado por 173 

unanimidade. 3.11. Apreciação de Relatório conclusivo das atividades da Comissão de Consulta 174 
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Eleitoral para cargos juntos à FACIP, conforme Edital FACIP nº 021/2017, solicitado pela 175 

Comissão de Consulta Eleitoral para cargos juntos à FACIP – Processo nº094/2017, Relator 176 

Fábio Pascoal dos Reis - o Presidente do Conselho fez a leitura do ponto de pauta e passou a 177 

palavra ao Relator do processo. O Relator do processo fez a leitura da composição do processo e de 178 

seu parecer, manifestando-se favorável à aprovação do Relatório Conclusivo das atividades da 179 

Comissão de Consulta Eleitoral para cargos juntos à FACIP, no qual nomeia os seguintes docentes, 180 

técnicos e discentes: Professor Milton Antônio Auth para o cargo de Coordenador do Curso de 181 

Física; Professor Sérgio Gonçalves para o cargo de Coordenador do Curso de Geografia; Professor 182 

Marcelo Henrique Óngaro Pinheiro para cargo de Coordenador da Área de Ciências Exatas, 183 

Naturais e Tecnológicas; Técnico Samuel Franco de Assis Júnior para o cargo de Representante 184 

Técnico Administrativo junto ao CONFACIP; e os Discentes Bruna Aparecida Silva Dias, 185 

Guilherme Pereira dos Santos e Renato Rezende Ávila Júnior para os cargos de Representantes 186 

Discentes junto ao CONFACIP. Em apreciação e em votação, o parecer foi aprovado por 187 

unanimidade. 3.12. Pedido de redistribuição docente, do Professor Alessandro Gomes Enoque, 188 

do Curso de Administração da FACIP – Processo nº 95/2017, Relator Vitor Koiti Miyazaki - o 189 

Presidente do Conselho fez a leitura do ponto de pauta e passou a palavra ao Relator do processo. O 190 

Relator pediu licença para não fazer a leitura da composição do processo, e em seguida, leu sua 191 

análise e considerações finais, manifestando-se favorável à aprovação da redistribuição do docente, 192 

com a vinda do código de vaga para o Curso de Administração da FACIP. O Requerente justificou 193 

seu pedido de redistribuição, por questões de doença na família, uma vez que com a redistribuição, 194 

ficará com seus pais. Em apreciação, o Conselho votou e aprovou a redistribuição do requerente por 195 

unanimidade. 3.13. Solicitação de Qualificação sem Afastamento para Participação em 196 

Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu no País, Pós-doutorado, do Professor Anderson 197 

Pereira Portuguez, do Curso de Geografia – Processo nº 96/2017, Relator Homero Ghioti da 198 

Silva – ponto de pauta retirada conforme solicitação do requerente. 3.14. Autorização para 199 

ministrar disciplina e/ou atividade em programas de Pós-Graduação externos à FACIP, do 200 

Professor Odilon José de Oliveira Neto, do Curso de Administração – Processo nº 100/2017, 201 

Relator Gleyzer Martins -  o Presidente do Conselho fez a leitura do ponto de pauta e passou a 202 

palavra ao Conselheiro Professor Antônio Álvaro de Assis Moura, designado pelo Relator do 203 
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processo a fazer a leitura de seu parecer. O referido Conselheiro fez a leitura do parecer, no qual o 204 

relator manifestou-se favorável à autorização do requerente para ministrar disciplina em Programa 205 

de Pós-graduação externo à FACIP. Os Conselheiros apreciaram o parecer. O Presidente do 206 

Conselho solicitou novamente a leitura da lei citada pelo Relator, que foi novamente citada. O 207 

Conselho aprovou o parecer por unanimidade. 3.15. Orientações para autorização de docentes da 208 

FACIP a ministrarem disciplinas e/ou atividades de orientação em Cursos de Graduação 209 

Presenciais ou à Distância de outras Unidades e/ou de outras Instituições de Ensino Superior, 210 

solicitado pela Direção da FACIP – Processo nº 067/2017, Relator Vitor Koiti Miyazaki – ponto 211 

de pauta retirado no início da reunião. 3.16. Consultas Eleitorais na Faculdade de Ciências 212 

Integradas do Pontal – FACIP, do Curso de História – Processo nº 091/2017, Relatora Mical 213 

de Melo Marcelino – ponto de pauta retirado, conforme início da reunião. 3.17. Plano de Gestão 214 

2017-2021, solicitado pelo Diretor da FACIP, Professor Hélio Carlos Miranda de Oliveira – 215 

Processo nº 097/2017, Relator Dany Rogers da Silva – o Presidente do Conselho fez a leitura do 216 

ponto de pauta e passou a palavra ao Relator. O Relator explicou o processo e fez a leitura do seu 217 

parecer e dos pontos detalhados do Plano, no qual fez algumas observações de correções que 218 

contemplem ações de formação de pessoas e uma melhor distribuição do orçamento, não listadas no 219 

mesmo. O Relator manifestou-se favorável à aprovação do Plano de Gestão 2017-2021, mediante às 220 

sugestões. O Conselheiro Professor Eduardo Giavara fez algumas observações acerca da vida dos 221 

discentes no Campus Pontal. O Presidente do Conselho aproveitou a fala do Conselheiro, e explicou 222 

seu Plano, enquanto Diretor da FACIP, colocando alguns pontos importantes, observando sobre as 223 

atitudes de servidores que não buscam a Direção para resolver problemas da Unidade e a 224 

necessidade de articulação entre os cursos e Direção para resolver os problemas. Os Conselheiros 225 

fizeram várias observações acerca dos problemas vivenciados no Campus Pontal, devidamente 226 

explanados pela Diretor da FACIP. O Presidente do Conselho colocou o Plano de Gestão em 227 

apreciação, que foi aprovado sem nenhum voto contrário e com uma abstenção. Nada mais a tratar, 228 

às dezessete horas e trinta e dois minutos foi encerrada a reunião, e para constar, lavrei esta Ata que, 229 

após lida e aprovada, será assinada por mim, Vanyne Freitas, na qualidade de Secretária, pelo 230 

Presidente do Conselho e pelos Conselheiros. Ituiutaba, 10 de julho de 2017.    231 
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