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ATA DA 2ª REUNIÃO/2009 DO CONSELHO DA FACULDADE DE CIÊNCIAS 1 

INTEGRADAS DO PONTAL – FACIP. 2 

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

quatorze horas e dez minutos, no auditório do bloco A2, no espaço da Fundação 4 

Educacional de Ituiutaba – FEIT, nesta cidade, teve início a segunda reunião do 5 

Conselho da Faculdade de Ciências Integradas do Pontal – Confacip, do presente ano, 6 

sob presidência da diretora da unidade acadêmica, profª Odaléa Aparecida Viana e com 7 

a participação dos conselheiros citados no final desta Ata. A sessão transcorreu na 8 

seguinte ordem: 1-A presidente do conselho apresentou os novos membros do Confacip, 9 

o Técnico em Assuntos Educacionais Ricardo Francisco Nogueira Vilarinho que foi 10 

eleito por unanimidade em reunião realizada no dia 16/03/09 pelos técnicos 11 

administrativos e o professor Anízio Márcio de Faria do curso de Química. Ressaltando 12 

que o técnico Ricardo participou da reunião como convidado ouvinte. 2-Informes. 2.1-13 

A presidente do conselho informou a aprovação pelo colegiado do curso de 14 

Administração a liberação do Professor Peterson Gandolfi para docência no curso de 15 

Pós Graduação Lato Sensu da FAGEN - Faculdade de Gestão e Negócios. 2.2-A 16 

presidente informou que encaminhou um memorando dirigido ao professor Sinésio, 17 

solicitando técnicos para o Setor de Informática, Biblioteca, Direção e Controle 18 

Acadêmico, documento este assinado pela gerência do Recursos Humanos e pela 19 

direção da FACIP. 2.3-Foi informado pela presidente que o levantamento patrimonial  20 

provavelmente será feito pela Empresa Júnior do curso de Administração  e que todos 21 

os servidores poderão ser solicitados para ajudarem nesse serviço.2.4-A presidente 22 

ressaltou a importância da criação da Comissão de elaboração das normas e critérios 23 

para concessão de diárias e passagens. Disse também que há uma certa urgência na 24 

regulamentação dessas normas e critérios, pois só este ano já foram gastos R$ 48.000,00 25 

com passagens e diárias.2.5- Foi informado pela presidente que a arquiteta Maria Elisa 26 

se disponibilizou a fazer uma apresentação do projeto arquitetônico do Campus do 27 

Pontal, nos próximos dias será agendada uma data para tal apresentação. O prof.Jonny 28 

sugeriu que fosse solicitado o processo de andamento das obras do Campus do Pontal, 29 

pediu que este assunto fosse colocado na pauta da próxima reunião.2.6-A discente 30 

Denise agradeceu em nome do Movimento Estudantil, a todos que colaboraram para 31 

realização da Calourada 2009.Informou sobre uma reunião que acontecerá na próxima 32 
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semana com professor Alberto Pró – Reitor de Extensão, Cultura e Assuntos Estudantis 33 

onde será discutido sobre a falta de apoio técnico administrativo para colaboração nos 34 

eventos do Movimento Estudantil. Solicitou a participação dos estudantes e técnicos 35 

administrativos na Comissão de diárias e passagens. 2.7-O professor Benecildo levantou 36 

a questão: Quem são os técnicos da FACIP e quais os da atividades meio? Disse que 37 

essa divisão está causando alguns transtornos. 2.8- O prof. Cairo Mohamad informou 38 

que foi decido em reunião com a equipe da Proex, que a portaria que nomeia a 39 

Comissão de Extensão continua valendo e que no futuro será criado um Núcleo de 40 

Extensão. Informou também que na próxima semana estará disponível o Edital para os 41 

bolsistas da extensão.2.9- A profª Gabriela fez uma reclamação sobre o concurso de 42 

Microbiologia, segundo ela um dia anterior a realização do mesmo não tinha sala 43 

disponível, procurou o Setor de Recursos Humanos e foi informada que este setor não 44 

era responsável por disponibilizar salas, então procurou a Prefeitura de Campus  e 45 

conseguiu uma sala muito pequena de última hora. Disse também que foi informada 46 

pela técnica Biliane da Prefeitura de Campus que os cursos serão responsáveis em fazer 47 

a licitação de Bancada para laboratórios e que acha impossível os secretários e os 48 

coordenadores de cursos fazerem um layout de Bancada. O prof. Adevailton disse que 49 

em Uberlândia a homologação dos concursos de professores é feita pelo diretor da 50 

Unidade Acadêmica. A presidente Odaléa esclareceu que o resultado do concurso é 51 

homologado pela diretoria, a nomeação não. 2.10-O professor Benecildo voltou a 52 

questionar sobre a divisão dos técnicos administrativos, dizendo que todos querem 53 

trabalhar, porém a prerrogativa os impedem. A técnica Roberta defendeu a idéia de que 54 

todos os técnicos são lotados na FACIP,citou dois artigos do  Estatuto da UFU que 55 

comprovam esta afirmação.2.11-O prof. Marcelo falou da sobrecarga de trabalho dos 56 

professores, segundo ele isto está prejudicando as produções científicas. 2.12-A profª 57 

Vanessa ressaltou a importância de se realizar uma reunião para fazer as compras de 58 

mobiliário para o novo prédio Multiuso. O prof. João Carlos informou que não existe 59 

verba para compra de material permanente, que este material tem que ser comprado 60 

junto com o da obras ou serviços terceirizados. 3-Aprovação da resolução 01/2009 61 

sobre o funcionamento e calendário do Confacip. A presidente leu todos os artigos da 62 

resolução que estabelece as normas de organização e funcionamento do Confacip, após 63 

debate a cerca do tema foi decidido o seguinte: no art. 2° será acrescentado um 64 
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parágrafo único com o informe de que qualquer deliberação será feita com quórum 65 

mínimo, o art. 3° terá uma nova redação sendo a duração prevista para as reuniões de 66 

até 3 horas e 30 minutos podendo ser prorrogadas por mais 30 minutos em caso de 67 

necessidade, o art. 7° deverá suprimir a seguinte frase: “ cabendo ao Presidente do 68 

CONFACIP aceita-los ou não”,  o art. 11 será alterada a palavra presidente por 69 

CONFACIP. Ficaram decididas também as datas das reuniões do conselho do 1º 70 

Semestre de 2009: 27 de Abril, 25 de Maio e 22 de Junho. 4-Constituição da Comissão 71 

de Elaboração do Regimento Interno da FACIP. A presidente informou que esta 72 

comissão será nomeada por portaria.  Foram apresentadas algumas propostas para 73 

composição da comissão, que foram levadas para votação, ganhando a proposta 1 que 74 

defendia a idéia da comissão ser composta por 4 professores ( 2 da área de humanas e 2 75 

da área de exatas), 1 Técnico Administrativo  e 1 discente. Ficou decido que cada 76 

categoria definirá os nomes de seus representantes até dia 30/03/09 e encaminhará para 77 

a direção da FACIP e esta redigirá a portaria. Foi questionado sobre um cronograma e 78 

que deverá ser feita uma apresentação parcial do regimento até dia 27/04/09. A 79 

apresentação parcial do regimento deverá ser passado junto com a pauta da próxima 80 

reunião. A profª Vanessa pediu que fosse  aproveitado ao máximo o que foi construído 81 

pela comissão anterior. O prof. Benecildo não achou interessante aproveitar o modelo 82 

feito pela comissão anterior, pois antes era Campus Avançado, hoje somos considerados 83 

Unidade Acadêmica. A presidente sugeriu aproveitar a parte  específica sobre Unidade 84 

Acadêmica. Ficou decido também que o não comparecimento de um membro a  85 

qualquer uma das reuniões, este é automaticamente desligado da comissão. 5- Projeto 86 

Pedagógico. O prof. Peterson sugeriu que o conselho solicite da comissão que está 87 

estudando o projeto pedagógico que entregue as propostas com uma solução. A profª 88 

Betânia informou que o Curso de  pedagogia pode até diminuir a quantidade de vagas, 89 

mas não se propõe a modificar o projeto pedagógico. O prof. Adevailton expôs a idéia 90 

de que Ituiutaba tem uma demanda para outros cursos, que não sejam os de licenciatura 91 

oferecidos pela UFU, disse que o  curso de física não tem demanda da comunidade, e 92 

que não resolve modificar o projeto pedagógico. O prof. Armindo acredita que este não 93 

seja um problema específico da Universidade, informou que o Ministério da Educação 94 

em função do baixo número de vagas na licenciatura, está propondo uma mudança no 95 

Vestibular. Às 17h45min foi encerrada a reunião e, para constar, lavrei esta Ata que, 96 
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após lida e aprovada, será assinada por mim, Roneide Maria Gonçalves, na qualidade de 97 

secretária, pela Srª. Presidente e pelos conselheiros. Ituiutaba, 23 de março de 2009. 98 
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