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ATA DA 3ª REUNIÃO/2009 DO CONSELHO DA FACULDADE DE CIÊNCIAS 1 

INTEGRADAS DO PONTAL – FACIP. 2 

Aos vinte e sete dias do mês de abril 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 terceira 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. Justificadas as ausências dos 8 

Conselheiros: Valesca Correa Pereira e Vinícius Grecchi Pirolla Cardoso. A sessão 9 

transcorreu na seguinte ordem: 1-Informes. 1.1 - A Conselheira Dalva Maria de 10 

Oliveira Silva, Coordenadora do Curso de História, comunicou o afastamento parcial do 11 

Prof. Marcelo Santos de Abreu para doutorado no mês de maio. Explicou ainda que o 12 

pedido de afastamento parcial do referido professor foi aprovado em colegiado de curso 13 

e que por falta de tempo hábil para ser apresentado nesta sessão deverá ser aprovado ad 14 

referedum pela direção para que o referido professor se ausente alguns dias do mês de 15 

maio, e que o pedido de afastamento parcial e o parecer do colegiado de curso será 16 

entregue na direção para que se proceda a votação neste Conselho. 1.2 – A Presidente 17 

do Conselho Profª. Odaléa Aparecida Viana comunicou a todos que a comissão de 18 

diárias e passagens está trabalhando para que seja apresentada neste Conselho a 19 

resolução que regulamenta a concessão de taxas de inscrições, diárias e passagens. 20 

Complementou ainda que a referida comissão apresentará regras para viagens de estudo. 21 

1.3 – A Presidente do Conselho Profª. Odaléa Aparecida Viana divulgou a criação de 22 

uma portaria sobre compras dos cursos e setores. Informou ainda que será criada uma 23 

comissão de planejamento, acompanhamento e controle orçamentário. 1.4 – A 24 

Presidente informou a todos que esteve em contato com o Deputado Gilmar Machado 25 

juntamente com a Profª. Dalva Maria de Oliveira Silva em uma reunião na cidade de 26 

Ituiutaba e que discutiram a intenção de promover um Seminário acerca de campi 27 

avançado, com a presença de membros do MEC, que o referido deputado mostrou-se 28 

favorável ao evento e ficou de entrar em contato com as pessoas que poderiam 29 

participar e que já houve uma comunicação por parte da direção com a secretaria da 30 

reitoria. 1.5 – A Presidente reiterou um comunicado feito na última reunião deste 31 

Conselho acerca do levantamento patrimonial, que não se iniciou o processo ainda 32 
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devido a materiais que ainda estão por chegar, mas que quando os materiais forem 33 

entregues começará o levantamento, que a direção encaminhará um e-mail informando 34 

o local a ser inventariado e pedindo o auxílio de todos envolvidos, para que seja feito o 35 

levantamento total do patrimônio e que após a feição do levantamento haverá uma 36 

distribuição das responsabilidades do patrimônio da unidade e dos setores meio. 1.6 – A 37 

Presidente comunicou uma reunião feita com todos os docentes da Facip para se discutir 38 

a distribuição das 35 vagas docentes e que posteriormente serão marcadas reuniões com 39 

os técnicos administrativos e discentes para esclarecimentos acerca do assunto. 1.7 – A 40 

Presidente informou a vacância de duas vagas no Conselho, a da Profª. Gabriela Lícia 41 

Santos Ferreira que pediu exoneração do cargo de Coordenadora do Curso de Biologia e 42 

a da Profª. Vanessa Suzuki Kataguiri que pediu o desligamento da representatividade da 43 

extensão no Conselho pois será a nova coordenadora do curso de biologia, não podendo 44 

desta forma ocupar duas cadeiras. 1.8 – A Presidente informou ainda que foi enviado 45 

um e-mail para a comissão de elaboração de regimento interno acerca da apresentação 46 

de parte do projeto nesta reunião e que obteve a resposta do Prof. Antônio Justino Ruas 47 

Madureira de que não teriam nada ainda para apresentar ao Conselho nesta data, mas 48 

que para a próxima reunião já apresentariam com o projeto pronto. O Conselheiro João 49 

Carlos Moreira, representante da comissão de elaboração do regimento interno explicou 50 

que a comissão já teve grandes progressos e que para a próxima reunião já estarão com 51 

o projeto pronto e que farão a apresentação do mesmo para aprovação do Conselho. 2 52 

Aprovação de Atas.  2.1 Aprovação da Ata 1° Reunião de 09 de março de 2009 – A 53 

Profª. Odaléa encaminhou a votação da ata, a mesma foi aprovada com duas abstenções. 54 

A Conselheira Denise Nunes De Sordi, Representante Discente, solicitou a palavra para 55 

justificar que se absteve na votação da aprovação da ata por não conseguir abrir o 56 

arquivo enviado pela direção com a pauta da reunião e as atas a serem aprovadas. O 57 

Conselheiro João Carlos Moreira , Coordenador do Curso de Matemática, justificou 58 

também sua abstenção ao sugerir que o arquivo enviado com a pauta da reunião e as 59 

atas para aprovação, foram lidas pelo computador como vírus e que por este motivo 60 

excluiu o arquivo sem abri-lo. O Conselheiro Benecildo Amauri Riguetto, Coordenador 61 

do Curso de Química, explicou à secretária que existe hoje na rede da Facip um vírus  62 

que reconhece os espaços em branco nos nomes de arquivos como possíveis vírus e já 63 

exclui automaticamente esta mensagem, sugeriu ainda que quando for enviar coloque 64 
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um traço em baixo para não deixar espaços em branco. 2.2 Aprovação da Ata da 2° 65 

Reunião de 23 de março de 2009 – A Presidente colocou em votação a ata, ata esta 66 

aprovada com duas abstenções. 3. Apresentação do pedido de afastamento parcial 67 

para doutorado da Profª. Alexandra Epoglou – O Conselheiro Anízio Márcio de 68 

Faria, Representante da Pesquisa na Área de Ciências Exatas e Naturais, procedeu a 69 

apresentação do pedido de afastamento parcial para doutorado da Profª. Alexandra 70 

Epoglou, docente do Curso de Química da Facip, explicou ao Conselho que a referida 71 

professora apresentou todos os documentos necessários para o pedido de afastamento 72 

parcial, disse ainda que a referida professora está regularmente matriculada no curso 73 

para doutorado, no programa Ensino de Ciências ( Modalidade Física, Química e 74 

Biologia ), área de concentração Ensino de Química sob a orientação da Profª. Drª. 75 

Maria Eunice Ribeiro Marcondes na Universidade Federal de São Paulo, ressaltou ainda 76 

que a referida professora apesar de ser docente do Curso de Química, ainda presta 77 

serviços ao Curso de Pedagogia ministrando a disciplina Construção do Conhecimento 78 

em Ciências com uma carga horária de 8h semanais, faz orientação de monitoria, 79 

atendimento a alunos, possui três projetos de pesquisa com três orientandos de iniciação 80 

científica e de trabalho de conclusão de curso, possui ainda um projeto de extensão com 81 

três orientandos, participa de dois núcleos de pesquisa e do colegiado do Curso de 82 

Química. Ressaltou ainda que a direção enviou ao colegiado de Curso de Química um 83 

pedido de parecer do mesmo acerca do pedido de afastamento parcial da professora e 84 

que como consta no memorando interno número quinze do Curso de Química, este foi 85 

aprovado pelo mesmo. O Conselheiro João Carlos Moreira pediu a palavra e questionou 86 

se o Prof. Anízio não teria um parecer para apresentar para ao Conselho sobre o pedido 87 

de afastamento. A Presidente Odaléa, esclareceu para o Prof. João Carlos que não se 88 

trata de um processo e que por este motivo não há parecer, há apenas uma apresentação 89 

do pedido para votação do Conselho. O Prof. João Carlos questionou ainda se a saída da 90 

professora não iria atrapalhar a carga horária do curso. O Prof. Anízio esclareceu que 91 

conforme decisão do colegiado o curso arcaria com as horas que faltarem da professora 92 

para completar a carga horária, mas que a carga horária está correta e que não haverá 93 

problemas em relação a isto. O Prof. João Carlos solicitou então que constasse em ata 94 

que o colegiado de Curso de Química deu parecer favorável ao pedido de afastamento 95 

da Profª. Alexandra Epoglou. O Conselheiro Peterson Elizandro Gandolfi, Coordenador 96 
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do Curso de Administração, reconheceu o trabalho da Profª. Alexandra Epoglou 97 

parabenizando-a e questionando se não haveria uma forma de incentivo neste caso para 98 

auxiliar a referida professora em seu doutorado e se este não seria o caso de pedido de 99 

afastamento total. A Profª. Odaléa explicou ao Prof. Peterson que o incentivo teria que 100 

ser por parte de alguma frente de pesquisa e que este incentivo não poderia sair da 101 

Unidade Acadêmica, explicou ainda que a referida professora não se enquadra nos 102 

quesitos para pedido de afastamento total, ou seja, que a mesma não possui quatro anos 103 

de docência na instituição para requerer afastamento total. Procedeu-se a votação e o 104 

pedido foi aprovado por unanimidade. 4. Apresentação de proposta de parceria 105 

Facip-Cepes – O Conselheiro Peterson Elizandro Gandolfi apresentou ao Conselho 106 

uma proposta de parceria entre a Facip e o Cepes ( Centro de Estudos, Pesquisas e 107 

Projetos Econômico-Sociais ) do Instituto de Economia da Ufu. Esta parceria teria o 108 

intuito de criar um índice de preços ao consumidor na cidade de Ituiutaba, a partir de 109 

estudos realizados na cidade sob a orientação do Cepes com a participação de docentes 110 

dos Cursos de Administração e Matemática, ressaltou ainda que primeiramente seria 111 

necessária uma autorização da Unidade Acadêmica para que se inicie esta parceria, e 112 

que após este aval da Unidade seria criado um projeto no qual constariam todas as 113 

especificações. A Conselheira Edvalda Araújo Leal, Coordenadora do Curso de 114 

Ciências Contábeis, questionou se o Cepes vai disponibilizar os projetos que eles já 115 

desenvolvem para nosso conhecimento e participação. O Prof. Peterson disse que o 116 

Cepes irá disponibilizar palm tops para a coleta de informações, que estes palms não 117 

teriam custo para a Unidade e que primeiramente tem que se criar a parceria e que 118 

posteriormente serão criados os projetos. O Prof. João Carlos questionou se seria uma 119 

proposta de parceria ou um convênio. A Profª. Odaléa levantou a questão dos custos, 120 

com os palms, com diárias para os componentes do grupo de estudo. O Prof. Peterson 121 

respondeu a todos que a aprovação da parceria não importa na aprovação dos projetos e 122 

que estes poderiam posteriormente ser apresentados ao Conselho com toda a planilha de 123 

custos para votação. O Prof. Benecildo argumentou que este tipo de projeto não se 124 

enquadra em ensino, pesquisa e extensão, portanto o Conselho não teria o mérito de 125 

julgar os gastos. O Prof. João Carlos discordou da opinião do Prof. Benecildo e disse 126 

que o Conselho pode votar a viabilização dos projetos. A Prof. Dalva esclarece que o 127 

Prof. Peterson está solicitando apenas uma liberação da Unidade para iniciar as 128 
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conversações com o Cepes não aprovação de projetos, os quais somente serão 129 

deliberados pelo Conselho após esta iniciação. A Profª. Odaléa complementou que se 130 

houvesse instituído núcleos a fala seria mais fácil. Pede encaminhamentos ao Conselho. 131 

Procedeu-se a votação no sentido de saber se cabe ao Conselho esta autorização de 132 

parceria ou a direção pode enviar a proposta e posteriormente os projetos passariam por 133 

aprovação do Conselho. O Conselho deliberou que a direção envie esta autorização de 134 

parceria , não sendo necessário passar pelo Conselho, somente será encaminhado ao 135 

Conselho para aprovação os projetos depois de formulados. 5. Apresentação dos 136 

trabalhos da Comissão das 35 vagas para Docentes – A Profª. Odaléa explicou ao 137 

Conselho a convocação de todos os docentes para uma reunião realizada no 138 

Conservatório de Música de Ituiutaba no dia vinte e dois de abril de 2009, explicou 139 

ainda que se tratava de uma reunião docente para discussão de projetos de cursos, carga 140 

horária, e que posteriormente seria realizada uma reunião com os técnicos 141 

administrativos e discentes para esclarecimentos. Esplanou ainda sobre o motivo de 142 

formação de uma comissão para se distribuir as 35 vagas liberadas pelo MEC para o 143 

Pontal, explicou que esta comissão estava trabalhando em prol desta distribuição 144 

quando recebeu a visita em Ituiutaba do Prof. Waldenor Barros Moraes Filho , Pró-145 

Reitor de Graduação, no sentido de reestruturação dos cursos existentes na Facip 146 

visando à adequação de vagas, número de alunos, novos cursos, horários. Após esta 147 

visita a comissão foi chamada para participar de uma reunião em Uberlândia no dia sete 148 

de abril de 2009 com a presença do Reitor da Universidade e toda sua equipe, reiterando 149 

o teor da visita do Prof. Waldenor e pedindo a toda comissão para repensar a 150 

viabilização dos cursos existentes na Facip e a possibilidade de novos cursos e 151 

fechamento de cursos já existentes. A Profª. Odaléa prosseguiu informando que na 152 

reunião realizada com todos os docentes, o Prof. Peterson fez a apresentação técnica 153 

com a relação de números de alunos e vagas, que após a Profª. Gabriela Lícia Santos 154 

Ferreira apresentou o projeto de expansão e como a Facip se enquadrou nesta expansão 155 

acelerada que falta estrutura, passou a palavra para a Profª. Dalva que leu a 156 

comunicação enviada à Pró-Reitoria de Graduação, explicitando que a Facip se encontra 157 

numa situação não criada por nós, mas corajosamente enfrentada por nós, após estas 158 

explicações foi dada a palavra aos docentes para discutir a criação de novos cursos. O 159 

Conselheiro Marcelo Santos de Abreu, Representante da Área de Ciências Humanas e 160 
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Sociais Aplicadas, requereu saber qual o posicionamento dos cursos de Geografia e 161 

Pedagogia, que conseguiram fazer reunião com seu colegiado depois da reunião geral 162 

com todos os docentes, em relação a reestruturação, e declinou ainda sobre a sua 163 

situação dentro do Conselho, que não se sente confortável como representante de área, 164 

que necessitaria a criação de núcleos para aumentar a representatividade diante dos 165 

docentes. A Conselheira Betânia de Oliveira Laterza Ribeiro, Coordenadora do Curso 166 

de Pedagogia, em resposta ao Prof. Marcelo disse que em reunião do Colegiado de 167 

Curso de Pedagogia, pelos números que o curso apresenta de alunos, não abre mão de 168 

manter o curso diurno. A Conselheira Gerusa Gonçalves Moura, Coordenadora do 169 

Curso de Geografia, em resposta ao questionamento do Prof. Marcelo, disse que o 170 

Curso de Geografia vai apresentar proposta de Curso de Geografia com Ênfase em 171 

Gestão Ambiental e não um curso de Gestão Ambiental e reestruturação dos cursos, 172 

pois bacharelado abrange mais o mercado de trabalho que o Curso de Gestão. O Prof. 173 

João Carlos expôs que aderimos ao vestibular unificado, então temos que definir os 174 

cursos e vagas, com a carga horária não inferior a oito horas e não infringindo a relação 175 

de vinte para um, e completou que o Conselho tem a responsabilidade de votar 176 

conscientemente esta questão. O Conselheiro Adevailton Bernardo dos Santos, 177 

Representante da Área de Ciências Exatas e Naturais, propôs que os cursos juntamente 178 

com a comissão tivessem um encaminhamento mais específico, que o curso fizesse um 179 

link com todos os docentes no sentido de definição, não continuar vai e vem ( cursos-180 

comissão ). O Conselheiro Armindo Quillici Neto, Representante da Pesquisa na Área 181 

de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, concordou com o Prof. Adevailton e 182 

complementou que como alguns professores estão mais perto dos coordenadores, detêm 183 

mais informações do que outros, por isso existem tantas indagações. Comentou ainda 184 

que o Curso de Pedagogia não está se eximindo da responsabilidade de abertura de 185 

novos cursos, que foi feita uma reunião ampliada com os docentes do curso, onde se 186 

extraiu uma comissão para trabalhar as vagas e que precisa equalizar os horários de 187 

todos os docentes. A Profª. Dalva demonstrou grande insatisfação em relação a gestão ( 188 

reitora ) que não assume a palavra empenhada, disse ainda que não sente orgulho em ser 189 

professora nesta ocasião, relatou que os docentes do Curso de História pensaram em 190 

suspender o curso no diurno, mas como os outros não vão suspender vai repensar agora 191 

este posicionamento, pois para abrir nos cursos iria precisar do apoio dos outros cursos, 192 
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e quem suspende um curso tem o direito de abrir outro, falou ainda que a proposta era 193 

coletiva e que tem alguns individualistas. A Profª. Odaléa expôs que o problema é da 194 

Unidade e não de cada curso, ressaltou que a respeito dos e-mails enviados com 195 

propostas de reestruturações, que estes não são propostas da comissão e disse ainda que 196 

confia que a  decisão do Conselho será a melhor. Esclareceu que o trabalho da comissão 197 

se pautou o tempo todo em números de cargas horárias, o que talvez não tenha ficado 198 

claro na reunião docente, disse ainda que o Conselho poderia dar encaminhamentos para 199 

os trabalhos da Comissão e lamentou que as decisões não sejam mais coletivas. O Prof. 200 

Peterson disse que tinha saído da reunião docente com a visão de que as decisões seriam 201 

tomadas pelo colegiado de cada curso e que o vinte por um é muito cruel para todos os 202 

cursos, que pensar de maneira egoísta vai inviabilizar o processo. O Prof. Marcelo 203 

ressaltou que surgiram novas propostas devido ao fato de conexões privilegiadas e 204 

questionou como continuariam os trabalhos da comissão, que o Conselho deveria fazer 205 

algum encaminhamento para auxiliar os trabalhos da Comissão. A Profª. Betânia 206 

lamentou a ausência do Prof . Jhonny nas últimas reuniões e que a interferência do Prof. 207 

Antônio Justino ( seu substituto ) foi prejudicial aos trabalhos. Disse ainda que depois 208 

da reunião docente pensou que o próximo passo seria levar ao colegiado de curso para 209 

discussão e deliberação, que a comissão enfrentou tudo sozinha, que poderia ter tido um 210 

outro tipo de encaminhamento, chamar a reitoria aqui com todos os docentes, pois a 211 

gestão tem que se responsabilizar, que a mesma deveria fazer parte da Comissão. O 212 

Prof. João Carlos propôs que técnicos e discentes fizessem parte da Comissão também. 213 

A Profª. Odaléa explicou que a reitoria não vai garantir as mudanças de cursos, que se 214 

tiverem esperando isto, a mudança não virá, disse ainda que a mudança depende da 215 

capacidade de iniciativa de cada um, que a parceria vai acontecer a partir de propostas 216 

vindas daqui, explicou que em conversa com o Prefeito de Campus, Prof. Renato Alves 217 

Pereira, este disse que a saída seria um edital aberto. A Presidente fez os 218 

encaminhamentos no sentido de ampliação da Comissão. Procedeu-se a votação. Ficou 219 

deliberado que a Comissão seria ampliada com a presença ( convite enviado pela 220 

direção ) de um representante da Pró-Reitoria de Graduação, o representante docente do 221 

Conselho da Área de Ciências Exatas e Naturais ( Prof. Adevailton Bernardo dos Santos 222 

), o representante docente do Conselho da Área de Ciências Humanas e Sociais 223 

Aplicadas ( Prof. Marcelo Santos de Abreu ), um representante técnico administrativo e 224 
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um representante discente. Deliberou-se ainda a criação de subcomissões das referidas 225 

áreas para auxiliar nos trabalhos da comissão. Às 17h55min foi encerrada a reunião e, 226 

para constar, lavrei esta Ata que, após lida e aprovada, será assinada por mim, Roberta 227 

Lisboa, na qualidade de secretária, pela Srª. Presidente e pelos conselheiros. Ituiutaba, 228 

27 de Abril de 2009. 229 
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