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 ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA/2009 DO CONSELHO DA 1 

FACULDADE DE CIÊNCIAS INTEGRADAS DO PONTAL – FACIP. 2 

Aos vinte e nove do mês de junho do ano de dois mil e nove, segunda-feira, às quatorze 3 

horas e cinco minutos, no anfiteatro do bloco A2, no espaço da Fundação Educacional 4 

de Ituiutaba – FEIT, nesta cidade, teve início à quarta reunião extraordinária 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. Ausência não justificada dos 8 

Conselheiros: Denise Nunes de Sordi, Vinícius Grecchi Pirolla Cardoso e Willian 9 

Mariano Santos. Ausências justificadas dos Conselheiros Benecildo Amauri Riguetto, 10 

Betânia de Oliveira Laterza Ribeiro e Peterson Elizandro Gandolfi. A sessão transcorreu 11 

na seguinte ordem: 1-A Profª. Odaléa Aparecida Viana, Presidente do Conselho, pediu a 12 

retirada do ítem sete do ponto de pauta que apresentaria o projeto de resolução que 13 

Define Normas de Concessão de Diárias e Passagens porque houveram informações 14 

desencontradas e para resguardar os trabalhos da Comissão, a Comissão se reuniria 15 

novamente para melhores esclarecimentos, mas disse que endossa todos os trabalhos da 16 

Comissão. 2-Informes. 2.1-A Profª. Odaléa comunicou ao Conselho, em resposta ao 17 

mesmo, sobre a divulgação do ENEM/UFU/2009 juntamente com a Copev, disse que 18 

foi realizada uma entrevista na rádio cancella AM dia vinte e quatro de junho do ano 19 

corrente e emitida a Portaria n° 20 da Facip que trata da divulgação do 20 

ENEM/UFU/2009 e demais atividades do Pontal, disse ainda que foi conseguida a 21 

vinculação de divulgação do Enem em cinco rádios da região, incluindo uma em 22 

Capinópolis e uma em Santa Vitória, todas arranjadas por Cláudio Petraglia, Assistente 23 

Administrativo e totalmente sem custos. 2.2-A Profª. Odaléa informou ao Conselho que 24 

em resposta à solicitação feita pelo mesmo, foi encaminhada por e-mail ao Magnífico 25 

Reitor da Universidade Federal de Uberlândia Prof. Alfredo Júlio Fernandes Neto no 26 

dia vinte e três de junho o pedido de mais verbas para a Facip. Neste encaminhamento 27 

foi pedido mais materiais para os laboratórios e mais espaço físico, totalizando o valor 28 

de um milhão e seiscentos mil reais, disse ainda que espera que a solicitação seja 29 

atendida. Informou ainda que em reunião com o Sr. Alfredo Ferrão foi informado que a 30 

Facip tem verba para serviços de terceiros na rubrica de custeio, mas falta verba para 31 

equipamentos e materiais permanentes, desta forma teremos que solicitar ao MEC, via 32 
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Reitoria e Proplad, uma transferência de rubrica de custeio para material permanente, 33 

essa solicitação deve ser feita formalmente e justificada, portanto, foi pedido aos 34 

coordenadores de curso que realizem um levantamento de materiais permanentes e a 35 

quantia em dinheiro, para que seja encaminhada à Proplad, pediu urgência neste 36 

encaminhamento com o prazo máximo de até quinta feira próxima. O Conselheiro João 37 

Carlos Moreira, Coordenador do Curso de Matemática, questionou de qual rubrica de 38 

custeio seria transferida esta verba. A Profª. Odaléa respondeu ao Conselheiro que seria 39 

da rubrica de pessoa física, jurídica e terceirização, disse ainda que o MEC irá transferir 40 

apenas a rubrica de custeio para material permanente e que as demais mudanças serão 41 

feitas internamente, disse também que a previsão de verbas para a biblioteca é de cem 42 

mil reais, que a Diretora Maria da Graça irá encaminhar à Direção da Facip a relação de 43 

todos os livros requisitados pelos cursos da Facip, e esta encaminhará para que os 44 

coordenadores de curso, juntamente com seus professores, filtrem os de mais urgência e 45 

que têm mais prioridade. O Conselheiro Marcelo dos Santos Abreu, Representante do 46 

Condir na Área de Ciências Humanas e Sociais e Aplicadas, disse sobre a computação 47 

bibliográfica pífea da biblioteca central que fornece apenas sete dias para permanecer 48 

com o livro, pediu para ter uma posição mais contundente quando for fazer uma 49 

readequação de livros. 2.3-A Profª. Odaléa informou que houve um equívoco no que diz 50 

respeito ao prazo descrito na reunião passada sobre o PAPG, do jeito que foi dito 51 

semana passada pareceu que estávamos perdendo um prazo, o que não está correto, 52 

disse que o PAPG é o chamado Reuni da Pós-Graduação, onde teríamos que ter entrado 53 

em julho de dois mil e oito, e como não demos entrada no Reuni da Graduação, não 54 

teríamos dado entrada no da Pós-Graduação, na época descrita não consta decisão do 55 

Conselho sobre a deliberação de não entrar, disse também que é preciso que uma pessoa 56 

da Facip faça parte da Comissão de Avaliação do PAPG na Propp, e temos dois nomes 57 

para indicar, o Conselheiro Armindo Quilicci Neto, Representante da Pesquisa na Área 58 

de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas e o Conselheiro Anízio Márcio de Faria, 59 

Representante da Pesquisa na Área de Ciências Exatas e Naturais e de acordo com a 60 

disposição foi indicado o nome de Anízio para fazer parte da Comissão da PROPP. 2.4-61 

A Profª. Odaléa informou que o colegiado do Curso de Administração aprovou a 62 

liberação da Profª. Sany Karla Machado para ministrar aulas no curso de M.B.A. 63 

Especial em Marketing Estratégico – turma IV da Fagen/Ufu. 2.5-A Profª. Odaléa disse 64 
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que foi feita uma comunicação no Congrad sobre a reestruturação dos cursos na Facip, e 65 

que será feita uma comunicação no Consun na próxima sexta-feira. 2.6-A Profª. Odaléa 66 

comunicou que semana que vem irá afastar por dois dias (seis e sete), para participar de 67 

uma banca de concurso em Uberaba na FTM. 2.7-O Conselheiro Armindo Quillici 68 

Neto, Representante da Pesquisa da Área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, fez 69 

a leitura do parecer do Curso de Pedagogia acerca da reestruturação dos cursos da 70 

Facip: “O Colegiado e os demais Docentes de Curso de Graduação em pedagogia 71 

aprovaram, em reunião no dia 18 de junho de 2009, a criação do Curso de Serviço 72 

Social, liberando 05 vagas de alunos na distribuição das 50 vagas do referido curso com 73 

entrada anual. Considerando, ainda, o direito ao número de vagas necessárias de 74 

docentes para o desenvolvimento do curso, com duração de 09 semestres (4 anos e 75 

meio). Ressalta-se que o Curso de Pedagogia irá contribuir com 1 docente referente à 76 

disciplina de Filosofia. Salienta-se ainda, que para elaboração do Projeto Pedagógico e 77 

execução do mesmo, que a decisão do Curso de Pedagogia está alterada à condição de 78 

organização do fluxograma de modo a alternar a disciplina Filosofia em semestres pares 79 

e ímpares entre os cursos de Serviço Social e Pedagogia, de forma a manter a carga 80 

horária média dos profissionais que ministram a citada disciplina.” 2.8-A Conselheira 81 

Valesca Corrêa Pereira, Representante Técnico Administrativo, reforçou sobre o projeto 82 

do Piex que possui trinta vagas para bolsistas. O Conselheiro Johnny Vilcarromero 83 

Lopez, Coordenador do Curso de Física, questionou se é a Facip quem libera essa verba. 84 

A Profª. Odaléa respondeu que informalmente a Proex disse que esta verba sairia da 85 

conta da Facip, mas que não tocaram no assunto novamente, mas que caso seja 86 

solicitada esta verba, poderá ser discutido no Conselho a liberação. 3-Apresentação do 87 

Projeto de Extensão “Seminário de Práticas das Ciências Biológicas” pela 88 

Conselheira Vanessa Suzuki Kitaguiri. A Conselheira Vanessa Suzuki Kitaguiri, 89 

Coordenadora do Curso de Ciências Biológicas, disse que o evento foi realizado no 90 

último sábado e contou com a presença da Prof.ª Camila Coimbra, da Profª. Odaléa e do 91 

Prof. Gabriel Palafox, disse ainda que este evento foi resultante das atividades do 92 

Projeto Integrado de Práticas Pedagógicas V (PIPE V). Procedeu-se a votação. O 93 

projeto foi aprovado por unanimidade. 4-Apresentação do Projeto de Extensão “III 94 

Arraia da FACIP” pelo Conselheiro Wallison da Silva Rosa. O Conselheiro 95 

Wallison da Silva Rosa, Representante da Extensão na Área de Ciências Exatas e 96 
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Naturais, disse que o projeto já está cadastrado no Siex, que é o terceiro ano que ele é 97 

promovido pela Facip na cidade de Ituiutaba, sendo um evento cultural e também uma 98 

forma de divulgar a Facip, disse ainda que nas suas edições passadas o evento foi 99 

realizado sem apoio financeiro de Uberlândia, mas que neste ano o evento teve auxílio 100 

financeiro da UFU de Uberlândia, e espera que este seja muito melhor que os outros. 101 

Reforçou o convite a todos. Procedeu-se a votação. Projeto aprovado por unanimidade. 102 

5-Apresentação do “I Congresso Internacional de Educação do Pontal do 103 

Triângulo Mineiro” pela Conselheira Bethânia de Oliveira Laterza Ribeiro. O 104 

Conselheiro Armindo, representando a Conselheira Bethânia de Oliveira Laterza 105 

Ribeiro, Coordenadora do Curso de Pedagogia, apresentou o projeto do I Congresso 106 

Internacional de Educação do Pontal do Triângulo Mineiro, disse que este projeto tem a 107 

finalidade de integrar os calendários de eventos da UFU/FACIP, disse ainda que o 108 

projeto está sendo desenvolvido em conjunto com a Prefeitura Municipal de Ituiutaba, 109 

sendo um evento científico programado para a semana toda, onde serão escritos mais ou 110 

menos oitocentos professores da Prefeitura Municipal, e no período noturno realizar-se-111 

á uma conferência com o professor Michael Apple, da Universidade de Wisconsin, e 112 

palestra com a professora Maria Violante Magalhães, Universidade de Lisboa, quinta 113 

feira terá atividades culturais e apresentações de comunicações. Durante a realização do 114 

evento, terá oficinas, exposição de banners, pôsteres e comunicações orais. O 115 

encerramento será com a palestra de Justino Magalhães, Universidade de Lisboa. Disse 116 

ainda que todo o custo do evento é de responsabilidade da Prefeitura Municipal. O 117 

Conselheiro Adevailton Bernardo dos Santos, Representante do Condir na Área de 118 

Ciências Exatas e Naturais, questionou sobre a classificação internacional constante no 119 

título do projeto. O Conselheiro Johnny questionou o que caracterizaria este evento 120 

como internacional. A Profª. Odaléa disse que para ser coerente com as observações 121 

feitas por ela quanto ao Simpósio realizado no ano passado, um evento internacional 122 

deve ser caracterizado por estrangeiros fazerem parte da comissão científica e que este 123 

evento, em sendo internacional, pode ser realizado no Brasil ou em outros países, disse 124 

ainda que a caracterização de evento internacional é mais rígida, relatou que entende-se 125 

que a educação é uma área científica, e então há preocupação no que diz respeito ao 126 

público-alvo ser somente da prefeitura, pois, se é evento científico não pode ter restrição 127 

de participantes, disse também que o Nucli deve fazer parte deste projeto e que a 128 
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comissão científica deve ser formada por doutores na área da educação. O Conselheiro 129 

Johnny acredita que este congresso não se caracteriza como internacional, e afirma ser 130 

um impedimento a falta de espaço físico da Facip para a realização do evento. O 131 

Conselheiro Armindo disse que vão repensar o título e não há nenhum problema nisso, e 132 

garante que não irá utilizar o espaço físico de outras áreas, pode-se fazer uma revisão da 133 

Comissão Científica apesar de ser indelicado, uma vez que vai ser divulgado os nomes, 134 

quanto a participação do Nucli vai haver um convite formal para garantir participação, e 135 

pediu a aprovação do Conselho para depois fazer as devidas alterações. A Conselheira 136 

Dalva, disse que não se configura o evento como internacional apenas pela presença de 137 

três participantes internacionais. Concorda que há de viabilizar um contato político com 138 

a Prefeitura, porém deve ter cuidado com a questão política e o nome da Facip. A 139 

Prefeitura Municipal está obrigando os professores a participarem, e tomando como 140 

base o evento do ano passado, onde não foi possível ouvir nada devido ao barulho e a 141 

precária organização, e assim os educadores vão para o Congresso para cumprir tabela. 142 

A Profª. Odaléa disse que Congresso geralmente está envolvido com associações. O 143 

Conselheiro Wallison disse que o projeto deveria ser aprovado e que depois se fizessem 144 

as mudanças solicitadas pelo Conselho, sugeriu ainda a criação do nome do evento 145 

imediatamente. A Conselheira Roberta Lisboa, Representante Técnica-Administrativa, 146 

sugeriu que se fizessem as mudanças solicitadas pelo Conselho e que o projeto alterado 147 

fosse encaminhado à Direção da Facip para aprovação ad referendum do Conselho. 148 

Sugestão acatada pelo Conselho. A Profª. Odaléa disse que a comissão vai fazer as 149 

alterações solicitadas para aprovação ad referendum e na primeira semana de agosto 150 

encaminhará o projeto para ser referendado pelo Conselho. 6-Apresentação da 151 

proposta para funcionamento das aulas pela Conselheira Gerusa Gonçalves 152 

Moura. A Conselheira Gerusa Gonçalves Moura, Coordenadora do Curso de Geografia 153 

e representante do Pontal na Comissão que trata sobre os novos horários de 154 

funcionamento das aulas para a Ufu, disse que esse assunto tem sido pautado várias 155 

vezes nas reuniões do Congrad, disse ainda que o motivo de se revir os horários de aulas 156 

é por haver problemas referentes a espaço físico e segurança em Uberlândia, disse 157 

também que a melhor proposta definida pela Comissão seria a de três horários sem 158 

intervalo, com duração do semestre de vinte semanas e que esta proposta oficializaria o 159 

que realmente já ocorre. O Conselheiro Johnny questiona o motivo pelo qual não se 160 
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segue quatro horários no período matutino, vespertino e noturno. O Conselheiro 161 

Marcelo Santos de Abreu, Representante do Condir da Área de Ciências Humanas e 162 

Sociais Aplicadas, disse que uniformizar os horários em Uberlândia e Ituiutaba significa 163 

suprimir as diferenças existentes entre os dois Campus, disse ainda que essa proposta 164 

pode ser viável para Uberlândia, mas não para a Facip e questionou que se o calendário 165 

já é diferente porque os horários não poderiam ser. A Profª. Odaléa disse não ter ouvido 166 

até agora nenhum posicionamento favorável, portanto a Facip poderia fazer uma 167 

proposta para manter os horários como estão. A Conselheira Dalva disse que não foi 168 

possível discutir a proposta com o colegiado do Curso de História e qual o real motivo 169 

da criação desta comissão. A Conselheira Gerusa explica ser um mecanismo para 170 

equalizar os horários e a estrutura física. O Conselheiro Adevailton questiona como 171 

ficaria a situação dos alunos que residem fora de Ituiutaba quando for as férias da Feit e 172 

o ônibus intermunicipal que os transporta não vier mais. O Conselheiro Anízio Marcio 173 

de Faria, Representante da Pesquisa da Área de Ciências Exatas e Naturais questiona 174 

como ficarão as disciplinas experimentais, com experimentos que tem duração de quatro 175 

horas. A Profª. Odaléa pediu para que todos os coordenadores de curso encaminhem um 176 

parecer sobre a questão direto para a Conselheira Gerusa com o prazo máximo de até 177 

quinta-feira. 7-Apresentação da proposta para a Nova Semana Acadêmica pela 178 

Presidente do Conselho Profª. Odaléa Aparecida Viana. A Profª. Odaléa questiona 179 

se a Facip irá participar da semana acadêmica, com eventos e cursos aqui no Pontal ou 180 

em Uberlândia e requer parecer dos coordenadores de curso acerca desta questão. A 181 

Conselheira Dalva disse que o Curso de História participou da Semana de História em 182 

Uberlândia, pois disseram que os eventos dos cursos teriam que ser realizados no 183 

primeiro semestre, pois no segundo semestre teria a semana acadêmica, desta forma eles 184 

estão mudando as regras do jogo no meio do jogo, e propõe que se faça uma semana de 185 

divulgação na Facip neste período. O Conselheiro João Carlos Moreira, Coordenador do 186 

Curso de Matemática, disse que o Curso de Matemática achou interessante fazer 187 

eventos nesta semana aqui na Facip. A Conselheira Gerusa disse que o Curso de 188 

Geografia é favorável a fazer eventos em conjunto com a semana acadêmica aqui no 189 

Pontal. O Conselheiro Marcelo propôs fazer uma semana de divulgação científica com 190 

duplo caráter, divulgação científica e divulgação da Facip. A Conselheira Vanessa disse 191 

que o curso de Ciências Biológicas não têm parecer ainda, mas vai levar a proposta ao 192 
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colegiado do curso, porém acredita que se a semana fosse realizada na Facip garantiria a 193 

participação de todos, e se fosse o caso, iriam apenas um dia à Uberlândia. O 194 

Conselheiro Anízio gostaria que a semana acadêmica fosse realizada na Facip. A 195 

Conselheira Edvalda Araújo Leal, Coordenadora do Curso de Ciências Contábeis, 196 

concorda que a semana acadêmica seja aqui no Pontal com apenas um dia de 197 

participação em Uberlândia. A Profª. Odaléa é favorável à idéia de se realizar uma 198 

semana aqui na Facip, mas não como nos moldes de Uberlândia, e sim uma divulgação 199 

da Facip. De acordo com a indicação de se fazer uma semana acadêmica e de 200 

divulgação aqui no Pontal o Conselho nomeou os professores Adevailton Bernardo dos 201 

Santos e Mauro Machado Vieira para fazer parte da comissão que trata da semana 202 

acadêmica juntamente com Uberlândia. 8-Apresentação de Proposta do Regimento 203 

Interno pelo Presidente da Comissão de Regimento Interno Prof. Mauro Machado 204 

Vieira, contando com a presença de todos os membros da Comissão: Profª. Cíntia 205 

Rodrigues de Oliveira Medeiros, Prof. João Carlos Moreira, Prof. Luis Rogério 206 

Dinelli, técnico administrativo Abeilard Bello Pereira Neto e do discente Hudson 207 

Ferreira de Lima. O Prof. Mauro Machado Vieira apresentou o Prof. Luis Rogério 208 

Dinelli que ocupará a vaga do professor Antônio Justino Ruas Madureira e o discente 209 

Hudson Ferreira de Lima, membros da Comissão de Regimento Interno. O Conselheiro 210 

Marcelo propôs a criação de um calendário para reuniões a fim de tratar apenas do 211 

regimento interno. A Conselheira Vanessa sugeriu pegar outro dia da semana para 212 

discutir apenas regimento interno, como ponto de pauta único. Decidiu-se que as 213 

reuniões extraordinárias para tratar o regimento interno, como pauta única, seriam todas 214 

as segundas-feiras e que quando tivesse reunião ordinária do Conselho na segunda-feira, 215 

a reunião extraordinária para tratar o regimento interno seria na quarta-feira. Às 216 

17h40min foi encerrada a reunião e, para constar, lavrei esta Ata que, após lida e 217 

aprovada, será assinada por mim, Roberta Lisboa, na qualidade de secretária, pela Srª. 218 

Presidente e pelos conselheiros. Ituiutaba, 29 de Junho de 2009. 219 
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