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ATA DA 1ª REUNIÃO/2009 DO CONSELHO DA FACULDADE DE CIÊNCIAS 1 

INTEGRADAS DO PONTAL – FACIP. 2 

Aos nove dias do mês de março do ano de dois mil e nove, segunda-feira, às quatorze horas e 3 

quinze minutos, no auditório do bloco A2, no espaço da Fundação Educacional de Ituiutaba – 4 

FEIT, nesta cidade, teve início a primeira reunião do Conselho da Faculdade de Ciências 5 

Integradas do Pontal – CONFACIP, do presente ano, sob presidência da diretora da unidade 6 

acadêmica, profª. Odaléa Aparecida Viana e com participação dos conselheiros citados no 7 

final desta Ata. A sessão transcorreu na seguinte ordem: 1. Leitura da ata da 1ª reunião 8 

extraordinária do ano de 2009 - ata não aprovada por falta de quorum. Após a leitura, a 9 

profª. Odaléa explicou o porquê da aprovação ad referendum do PQU – Projeto de 10 

Qualificação da Unidade, tendo em vista a urgência do mesmo e declarou a reunião aberta 11 

para os comunicados. 2. Informes. 2.1. O prof. Adevailton expôs as dificuldades estruturais 12 

da primeira semana letiva da FACIP ocasionadas pela não-liberação das salas de aula do 13 

bloco D da FEIT. A profª. Odaléa ressaltou o fato e agradeceu aos membros da comissão de 14 

Estrutura Física e também aos coordenadores de curso pela disposição em reunir as turmas e, 15 

assim, amenizar o problema da falta de salas. A conselheira Gabriela solicitou 16 

esclarecimentos sobre ajuda do prof. Renato Alves Pereira. A profª. Odaléa respondeu que os 17 

problemas resultaram basicamente da falta de informações por parte da FEIT, a qual não 18 

avisara previamente da falta de salas nem sobre a impossibilidade de entregá-las em tempo 19 

hábil; ela ressaltou ainda a ajuda das administradoras Sirlene e Biliane e informou que cobrou 20 

dos responsáveis ajuda prometida; expôs também as soluções emergenciais para contornar o 21 

problema. 2.2. O prof. Johnny questionou sobre a portaria de nomeação da comissão de 22 

avaliação do estágio probatório dos docentes. Em resposta, o prof. Adevailton expôs 23 

rapidamente sobre a documentação que normatiza a referida avaliação. 2.3. A conselheira 24 

Biliane informou sobre a falta de salas e carteiras do bloco D da FEIT, o qual é destinado à 25 

FACIP, mas está ocupado por turmas da faculdade que aluga as salas. As conselheiras Dalva 26 

e Betânia compartilharam as dificuldades sentidas pelos alunos iniciantes do curso de História 27 

e Pedagogia, respectivamente e falaram do problema enfrentado pelos coordenadores de curso 28 

em relação ao período de ajuste de matrículas, o que ocasionou transtornos aos mesmos. O 29 

prof. João falou do constrangimento em receber os docentes recém-contratados alocados em 30 

ambientes indefinidos e precários. A profª. Odaléa questionou aos conselheiros se é 31 

necessário encaminhamento formal e escrito por parte da direção para cobrar soluções para os 32 
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problemas. O conselheiro Marcelo disse que é necessário união da comunidade acadêmica 33 

para cobrar soluções, uma vez que a cobrança solitária por parte de um coordenador ou 34 

professor não provoca efeito nos conselhos superiores. A conselheira Denise, represente 35 

discente, justificou o atraso e apontou a recusa da Pró-Reitoria de Extensão em custear a 36 

publicação dos panfletos da calourada promovida pelo Diretório Central dos Estudantes 37 

alegando que o material propaga imagem depreciativa da UFU. O prof. Johnny ressaltou que 38 

a FACIP não se manifesta unificadamente, apenas com atos isolados, por isso os problemas 39 

do campus do Pontal não são conhecidos e resolvidos. Em seguida, o prof. Peterson destacou 40 

que os problemas não acontecem somente nesta unidade acadêmica e que a reivindicação 41 

deve levar em conta este fato. Logo após, a profª. Odaléa questionou aos conselheiros qual 42 

será o tom do pedido, tendo em vista que ele influi no atendimento às solicitações; em 43 

seguida, ela consultou os participantes acerca da permanência do prof. Antônio Justino R. 44 

Madureira, permanência esta consentida por todos os presentes. Em virtude da dimensão que 45 

o informe tomou na reunião, a presidente decidiu, em consenso com todos, discutir o assunto. 46 

A discente Denise destacou ser necessário que o conselho da unidade e a direção se 47 

manifestem mais efetivamente. O prof. Justino afirmou que é preciso cobrar compromisso e 48 

ajuda das autoridades superiores da UFU. Logo em seguida, a profª. Odaléa questionou a 49 

necessidade de fazer uma reunião com estas autoridades para cobrá-los ou deixar que os fatos 50 

mostrem o grau do problema. A discente Denise ressaltou que as cobranças devem ser feitas 51 

para os conselhos superiores da UFU e não ao indivíduo representado pelos diretores ou pró-52 

reitores. Por fim, a profª. Gabriela disse que é necessário cobrar a ajuda estrutural que foi 53 

prometida à FACIP e que não se pode adotar a postura “esperar para ver”. 3. Apresentação 54 

do Plano de Gestão.  A presidente apresentou o Plano de Gestão do seu mandato pro-55 

tempore à frente da direção da unidade, apresentando e explicando brevemente os slides. Ao 56 

final da apresentação, a diretora solicitou o comprometimento do conselho da FACIP no 57 

intuito de colocar em prática as normas e regras do CONFACIP e destacou a necessidade de 58 

acelerar o processo de elaboração do regimento interno da unidade. A conselheira Vanessa 59 

questiona o tempo de cada reunião do conselho para não comprometer o quorum no momento 60 

das votações. O prof. Johnny questionou acerca da divulgação das normas do CONFACIP 61 

perante a comunidade a fim de que elas sejam conhecidas pelos conselheiros antes da 62 

aprovação na reunião. A presidente definiu que a aprovação das normas aconteceria no 63 

encontro seguinte. Em seguida, ela questionou a representação dos técnicos administrativos 64 
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da unidade acadêmica no conselho da unidade. A profª. Dalva sugeriu que apenas técnicos 65 

administrativos das unidades acadêmicas se façam representar no CONFACIP e que aqueles 66 

relacionados às atividades “meio” tenham sua representação contemplada em um regimento 67 

futuro. O prof. Peterson sugeriu os TA’s no CONFACIP sejam da unidade acadêmica, mas 68 

que tenha uma indicação dos outros setores também. A profª. Odaléa citou o estatuto da UFU, 69 

o qual fala da participação da comunidade externa nos conselhos representativos das 70 

unidades, isto é, se é permitida a participação daquela, então os técnicos das atividades 71 

“meio” podem ser eleitos para o CONFACIP. Às 17h50min foi encerrada a reunião e, para 72 

constar, lavrei esta Ata que, após lida e aprovada, será assinada por mim, Tainah Freitas Rosa, 73 

na qualidade de secretária, pela Srª. Presidente e pelos conselheiros. Ituiutaba, 09 de março de 74 

2009. 75 
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