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 ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA/2009 DO CONSELHO DA 1 

FACULDADE DE CIÊNCIAS INTEGRADAS DO PONTAL – FACIP. 2 

Aos vinte dias do mês de agosto do ano de dois mil e nove, quinta-feira, às quatorze 3 

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

de Ituiutaba – FEIT, nesta cidade, teve início à quinta 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. Ausências justificadas dos 8 

Conselheiros: Aurelino José Ferreira Filho, Betânia de Oliveira Laterza Ribeiro, Gerusa 9 

Gonçalves de Moura, Marcelo Santos de Abreu e Valesca Correa Pereira. Ausência não 10 

justificada dos Conselheiros: Armindo Quilicci Neto e Denise Nunes de Sordi. A sessão 11 

transcorreu na seguinte ordem: 1-Informe. A Profª. Odaléa Aparecida Viana, Presidente 12 

do Conselho informou que a vaga dos Conselheiros Vinícius Grecchi Pirolla Cardoso e 13 

Willian Mariano Santos encontra-se vaga por conta de três e cinco faltas consecutivas, 14 

respectivamente, não justificadas conforme artigo oitavo inciso dois da Resolução nº. 15 

001/2009 do Confacip, disse ainda que os mesmos foram informados via e-mail dia sete 16 

de agosto e disse também que não está definida como será a eleição ocupação destas 17 

vagas para discentes. 2-Inclusão de ponto de pauta. A Profª. Odaléa pediu a inclusão 18 

como ponto de pauta a situação dos professores que estão relacionados no Planfor/Ufu - 19 

Plano de Formação Docente, o qual foi aprovado pela CAPES, e sendo assim, devem-se 20 

encaminhar as fichas completas dos professores constantes no Planfor/Ufu até a data de 21 

segunda-feira próxima. Inclusão aceita. O Conselheiro João Carlos Moreira, 22 

Coordenador do Curso de Matemática, discorreu a respeito da vacância dos cargos do 23 

Conselho, afirmando que de acordo com o Regimento Geral da Ufu, o diretor da 24 

Unidade Acadêmica, em casos de vacância, terá dez dias para chamar as eleições. A 25 

Profª. Odaléa questionou se o DCE deve se organizar e chamar as eleições ou a própria 26 

direção. A Conselheira Dalva Maria de Oliveira Silva, Coordenadora do Curso de 27 

História, acredita que deve ser cumprido o regimento, pois os alunos do curso discutem 28 

também a posição do DCE e a não-satisfação dos alunos frente à sua posição e 29 

condução política. Procedeu-se a votação. Foi decidido com duas abstenções que a 30 

direção chamará a eleição para as duas substituições de discentes. 3-Cursos/Vestibular/ 31 

FACIP para 2010. A Profª. Odaléa disse que a decisão a ser tomada deve refletir a 32 
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vontade da Unidade, pois este ano foram tomadas decisões importantes como o 33 

oferecimento de dois novos cursos: Engenharia de Produção e Serviço Social os quais já 34 

foram apresentados para a sociedade, disse ainda que a situação dos novos cursos 35 

encontra-se irregular, pois eles não existem no âmbito da Ufu, porque seus projetos 36 

pedagógicos não foram feitos e tampouco aprovados pelo Congrad/Consun, disse que a 37 

Facip deve resolver quais cursos irá oferecer no vestibular para o primeiro semestre de 38 

2009. A Profª. Odaléa tentou reproduzir as propostas colocadas pelo Pró-Reitor de 39 

Graduação Prof. Waldenor e pela Diretora de Ensino Profª. Camila Coimbra, em 40 

reunião realizada juntamente com os coordenadores de curso, sobre qual o 41 

encaminhamento que a Facip terá para a oferta no vestibular primeiro semestre de 2009. 42 

A primeira proposta seria oferecer os cursos novos e reformulados para o primeiro 43 

semestre de dois mil e dez, para isso primeiramente deve-se solicitar ao presidente do 44 

Consun a apreciação em regime de urgência da aprovação dos cursos de Engenharia de 45 

Produção e Serviço Social; suspensão dos cursos de História e Física do período diurno; 46 

alteração no números de vagas oferecidas e suspensão da licenciatura no integral e 47 

suspensão do bacharelado no noturno da Matemática e Química. Deve-se ainda solicitar 48 

ao Congrad alteração curricular para primeiro semestre de dois mil e dez, dos cursos de 49 

Administração e Ciências Contábeis. Os projetos pedagógicos de Engenharia de 50 

Produção, Serviço Social, Matemática e Química devem ser apresentados até dois de 51 

outubro para aprovação no Congrad, e no Confacip até final de setembro. Os pontos 52 

positivos de acordo com essa proposta seriam: resposta à sociedade, compromisso da 53 

reitoria, afirmação da Facip, competência, organização, envolvimento, seriedade e 54 

compromisso dentre outros. Os pontos negativos seriam: muito trabalho em 55 

pouquíssimo tempo. Para que seja efetivada esta proposta é necessário criar 56 

urgentemente comissões para elaboração dos projetos pedagógicos, com dois 57 

professores da física, um da matemática, um da administração e um da química, para a 58 

elaboração do projeto pedagógico do Curso de Engenharia de Produção; três da história, 59 

um da geografia e um da pedagogia para elaboração do projeto pedagógico do Curso de 60 

Serviço Social. A segunda proposta seria oferecer os cursos novos e reformulados para 61 

o segundo semestre de dois mil e dez, com isso no primeiro semestre seria oferecido os 62 

cursos antigos, com a suspensão de Física integral e História diurno. Os projetos 63 

pedagógicos de Engenharia de Produção e Serviço Social devem ser elaborados para 64 
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serem aprovados no Congrad em Março ou Abril de dois mil e dez. Com isso deve-se 65 

também fazer a reformulação e alterações curriculares dos cursos de Administração, 66 

Ciências Contábeis, Matemática e Química para dois mil e onze. Os pontos positivos 67 

neste parecer seriam maior tempo para realização do trabalho. Os pontos negativos 68 

seriam: a péssima situação da carga horária da Matemática, o curso de Serviço Social 69 

iria ter entrada em julho, além da frustração da comunidade e um prolongamento dos 70 

resíduos. A terceira proposta seria oferecer os cursos novos e reformulados para o 71 

primeiro semestre de dois mil e onze, e para isso os projetos pedagógicos dos cursos de 72 

Engenharia de Produção e Serviço Social devem ser encaminhados ao Congrad em abril 73 

de dois mil e dez para aprovação. A Profª. Odaléa pediu licença da reunião e designou a 74 

Conselheira Dalva para dar prosseguimento à mesma, desta forma a Conselheira Dalva 75 

fez a releitura da proposta um para votação. Procedeu-se a votação. A proposta um foi 76 

aprovada por unanimidade. O Conselheiro Benecildo Amauri Riguetto, Coordenador do 77 

Curso de Química, falou que o Professor Edu Barbosa se comprometeu a ajudar na 78 

comissão de elaboração do projeto pedagógico do Curso de Engenharia de Produção. 79 

Foi decidido que os nomes da comissão devem ser encaminhados à direção até quinta-80 

feira próxima, e caso não sejam encaminhados, o Conselho determinou que a Direção 81 

faça a indicação dos mesmos. 4-Questão de ordem. O Conselheiro João Carlos pediu, 82 

por questão de ordem, para que a reunião fosse suspendida por falta de quorum. 83 

Retomado o quorum a Conselheira Dalva disse que a proposta um escolhida pelos 84 

conselheiros implica maior responsabilidade, e, portanto, pediu para revisar o horário de 85 

volta do Congrad para que haja quorum para votação no mesmo. O Conselheiro João 86 

Carlos disse que de acordo com o Regimento Geral da Ufu todos os conselhos são das 87 

quatorze às dezoito horas, podendo ser prorrogado até às dezenove horas e que se fosse 88 

o caso de não voltarem às dezoito horas de Uberlândia atrapalharia as aulas dadas pelos 89 

conselheiros. 5-Plano Nacional de formação de Professores – PARMG - Plano de 90 

Ações Articuladas – MG. A Profª. Odaléa questionou sobre como a Facip poderá 91 

participar deste plano. Discorreu sobre o assunto afirmando que o programa destina-se 92 

aos professores em exercício na educação básica pública há pelo menos três anos e em 93 

área distinta da sua formação inicial. A Resolução CNE nº. 1, de 11 de fevereiro de 94 

2009 Estabelece Diretrizes Operacionais para a implantação do Programa Emergencial 95 
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de Segunda Licenciatura para Professores em exercício na Educação Básica Pública a 96 

ser 97 

coordenado pelo MEC em regime de colaboração com os sistemas de ensino e realizado 98 

por instituições públicas de Educação Superior, disse ainda que a Facip poderia 99 

participar deste programa em algumas das modalidades apresentadas, disse também que 100 

encaminharia os arquivos para o coordenadores de cursos, para que estes voltem para o 101 

seu respectivo curso, discutam a operacionalização e encaminhem à Direção, para que 102 

esta envie as propostas para a Diretoria de Ensino Profª. Camila Coimbra. 6-103 

Panflor/UFU. A Profª. Odaléa falou que em janeiro do ano corrente a Facip teve que 104 

aprovar o Plano de Qualificação da Unidade às pressas, pois, ou entrávamos neste plano 105 

ou não participaríamos da proposta de bolsas ofertadas pela Capes. Quando o projeto foi 106 

apresentado no Conselho não houve como fazer a previsão das saídas dos professores, 107 

uma vez que a maioria dos professores estava em estágio probatório e de acordo com a 108 

resolução do Condir (agora revogada), poderiam pedir afastamento mesmo estando em 109 

período de estágio probatório e como estava também em período de férias não tivemos 110 

condição de discutir a saída, a preocupação maior do Conselho era não perder a 111 

oportunidade de entrar no plano ofertado pela Capes. Desta forma, para que a Facip não 112 

corresse o risco de não entrar na proposta da Capes, foi encaminhado à Propp o PQU – 113 

Plano de Qualificação da Unidade com os nomes dos professores da Facip que tinham 114 

interesse em cursar o doutorado. A Profª. Odaléa informou ao Conselho que a proposta 115 

encaminhada pela Ufu para a Capes foi aceita e que agora a Facip necessitaria apenas 116 

encaminhar um formulário preenchido pelos professores constantes no PANFLOR/UFU 117 

para a Propp para que esta reencaminhe para a Capes, com as datas do possível início 118 

para o afastamento, que é de quatro anos, no mínimo, de trabalho efetivo. No entanto, o 119 

afastamento depende de deliberação da unidade acadêmica. Nessa perspectiva o curso 120 

de Matemática ficará numa situação difícil, pois está programada para dois mil e onze a 121 

saída de cinco docentes, para dois mil e treze a saída de um docente, e o curso ainda não 122 

têm clareza se será possível liberar todos os docentes, podendo haver o estudo de saída 123 

de dois ou três docentes por ano. A Profª. Odaléa informou ao Conselho que em reunião 124 

do Colegiado do Curso de Matemática, este Conselho foi acusado de irresponsável pelo 125 

Coordenador de Curso Prof. João Carlos e pela professora do Curso de Matemática 126 

Eliane Brandemarte, por ter encaminhado o PQU sem a definição do afastamento dos 127 
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professores, priorizando apenas não perder a oportunidade de ganhar as bolsas ofertadas 128 

pelas Capes. A Profª. Odaléa disse ainda que o Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação 129 

Prof. Alcimar informou que na época da saída dos professores deverá haver uma 130 

negociação com a Capes acerca dos afastamentos, depois de deliberação da Unidade 131 

Acadêmica acerca disto. A Profª. Odaléa disse que na Facip atualmente não existem 132 

professores substitutos, mas se houver planejamento há possibilidade de se fazer à 133 

solicitação, disse também que temos que tomar a decisão de se os professores que estão 134 

listados no Panflor/Ufu encaminharão as fichas, para que depois o Conselho não seja 135 

considerado irresponsável caso o professor tenha a bolsa liberada e não tenha o 136 

afastamento aprovado pelo Conselho. A Conselheira Dalva disse que se não tivesse tido 137 

o esforço no começo do ano não teríamos este problema agora e disse ainda que este é 138 

um bom problema, pois o mais difícil já conseguimos, que é a bolsa. A Profª. Odaléa 139 

comunicou que irá encaminhar as fichas para não perder as bolsas e no futuro caberá ao 140 

Conselho resolver o impasse sobre os afastamentos. Às 18h foi encerrada a reunião e, 141 

para constar, lavrei esta Ata que, após lida e aprovada, será assinada por mim, Roberta 142 

Lisboa, na qualidade de secretária, pela Srª. Presidente e pelos conselheiros. Ituiutaba, 143 

20 de Agosto de 2009. 144 

Adevailton Bernardo dos Santos____________________________________________ 145 

Anízio Márcio de Faria____________________________________________________ 146 

Armindo Quilicci Neto ___________________________________________________ 147 

Aurelino José Ferreira Filho________________________________________________ 148 

Benecildo Amauri Riguetto________________________________________________ 149 

Bethânia de O. Laterza Ribeiro_____________________________________________ 150 

Dalva Maria de Oliveira Silva______________________________________________ 151 

Denise Nunes De Sordi____________________________________________________ 152 

Gerusa Gonçalves Moura__________________________________________________ 153 

João Carlos Moreira_____________________________________________________ 154 

Johnny Vilcarromero Lopez________________________________________________ 155 

Mara Alves Soares_______________________________________________________ 156 

Marcelo Santos de Abreu__________________________________________________ 157 

Odaléa Aparecida Viana__________________________________________________ 158 

Peterson Elizandro Gandolfi_______________________________________________ 159 
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Ricardo Francisco Nogueira Vilarinho________________________________________ 160 

Roberta Lisboa__________________________________________________________ 161 

Valesca Corrêa Pereira____________________________________________________ 162 

Vanessa Suzuki Kataguiri__________________________________________________ 163 

Vinícius Grecchi Pirolla Cardoso____________________________________________ 164 

Wallisom da Silva Rosa ___________________________________________________ 165 

Willian Mariano Santos___________________________________________________ 166 


