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ATA DA 8ª REUNIÃO 2009 DO CONSELHO DA FACULDADE DE CIÊNCIAS 1 

INTEGRADAS DO PONTAL – FACIP. 2 

Aos dezesseis dias do mês de novembro do ano de dois mil e nove, segunda-feira, às 3 

quatorze horas e vinte minutos, no Auditório do Bloco A2 Sala 05, no espaço da 4 

Fundação Educacional de Ituiutaba – FEIT, nesta cidade, teve início à oitava reunião do 5 

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

sob presidência do diretor substituto da unidade acadêmica Prof. Adevailton Bernardo 7 

dos Santos e com a participação dos conselheiros citados no final desta Ata. Ausência 8 

justificada dos Conselheiros: Betânia de Oliveira Laterza Ribeiro, Dalva Maria de 9 

Oliveira Silva, Gerusa Gonçalves Moura, João Carlos Moreira, Mara Alves Soares, 10 

Odaléa Aparecida Viana e Valesca Corrêa Pereira e ausência não justificada dos 11 

conselheiros Adriel Rodrigues Vieira Júnior, Daniel Castanheiro Guimarães e Nayara 12 

Macedo Guimarães. A sessão transcorreu da seguinte forma. 1-Informes. 1.1-O 13 

Presidente do Conselho, Prof. Adevailton Bernardo dos Santos, comunicou ao Conselho 14 

sobre o recebimento de um memorando encaminhado pela Proplad que informa sobre 15 

kit de itens para montagem de CPU disponibilizados em Ata de registro de preços, disse 16 

ainda que se sobrasse verba iria comprar estes materiais para estocagem no 17 

almoxarifado. 1.2-O Prof. Adevailton informou ao Conselho que ainda não havia 18 

recebido as sugestões para o PIDE, o que foi solicitado para toda a Comunidade da 19 

FACIP via e-mail institucional. 1.3-O Prof. Adevailton informou ao Conselho sobre 20 

uma solicitação encaminhada às Unidades Acadêmicas, ao Diretório Central dos 21 

Estudantes, aos Diretórios Acadêmicos e técnicos Administrativos para discussão sobre 22 

o assunto "Utilização de espaço físico da Universidade Federal de Uberlândia para 23 

promoção de eventos artísticos, científicos, culturais, esportivos, de lazer e sindicais", 24 

disse ainda que a matéria será pautada na reunião do CONDIR, marcada para o dia 4 de 25 

dezembro de 2009. Citou ainda o exemplo da solicitação do Prof. Wallisom para utilizar 26 

o gramado do Bloco A2 no dia 28/11/2009. 1.4-O Prof. Adevailton comunicou ao 27 

Conselho sobre uma reunião realizada com os Coordenadores e Técnicos de Laboratório 28 

e o Engenheiro Eletricista Fernando para tratar sobre a situação da instalação elétrica no 29 

Bloco A2, para evitar as quedas de energia que vem ocorrendo com freqüência no local, 30 

disse ainda que o problema não é tão simples como foi colocado na reunião, mas que já 31 

estão sendo tomadas providências para sanar o problema. 1.5-O Prof. Adevailton 32 
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comunicou ao Conselho sobre uma reunião que será realizada dia 23/11/2009 (Segunda-33 

feira) com a presença do Magnífico Reitor Prof. Alfredo Júlio Fernandes Neto. 1.6-O 34 

Prof. Adevailton informou ao Conselho sobre um e-mail que recebeu da Biblioteca 35 

solicitando sugestões sobre a utilização da quadra no espaço que é ocupado pela mesma, 36 

encaminhou ao Conselho uma tabela de frequência de uso da Biblioteca. 1.7-O Prof. 37 

Adevailton comunicou ao Conselho sobre uma solicitação para liberação de R$ 38 

2.500,00 para contrato de alimentação, o qual será administrado pela Prefeitura de 39 

Campus do Pontal, disse ainda que esta verba é para solucionar problemas quanto à 40 

convidados que vem participar de eventos e trabalhos na FACIP e que por não 41 

receberem diárias necessitam que a FACIP pague sua alimentação. 1.8-O Prof. 42 

Adevailton informou ao Conselho que a divisão da verba da FAU do projeto do Prof. 43 

Cairo do Curso de História foi aprovada pelo CONFACIP em sua 8ª Reunião dia 44 

13/10/2008. 1.9-O Prof. Adevailton informou ao Conselho que recebeu um memorando 45 

do Setor de Extensão do Pontal sobre o procedimento que deverá ser adotado para os 46 

projetos de Extensão, disse ainda que divulgará este procedimento via e-mail 47 

institucional para toda a Comunidade da FACIP. 2-Aprovação da ata da 8ª e 12ª 48 

Reunião Extraordinária de 2009. O Prof. Adevailton colocou em votação a aprovação 49 

da Ata da 8ª Reunião Extraordinária do CONFACIP. Ata aprovada com 1 abstenção. O 50 

Prof. Adevailton disse que a Ata da 12ª Reunião Extraordinária do CONFACIP, é a 51 

reunião que aprovou o Regimento Interno da FACIP. O Conselheiro Johnny 52 

Vilcarromero Lopez, Coordenador do Curso de Física, questionou sobre quando o 53 

Regimento Interno teria validade. O Prof. Adevailton respondeu que entrou em contato 54 

com a Procuradoria Geral da Universidade, através do procurador Nozella, e que o 55 

mesmo informalmente disse que o Regimento Interno não precisa ser aprovado pelo 56 

CONSUN e que já poderia vigorar, pois está aprovado pelo Conselho da Unidade 57 

Acadêmica, o Prof. Adevailton disse ainda que vai solicitar um posicionamento formal 58 

da Procuradoria e que depois repassará as informações para o Conselho. Procedeu-se a 59 

votação. Ata aprovada com 2 abstenções. 3-Apresentação para aprovação do ad 60 

referendum da proposta de criação da Revista do Curso de Geografia – 61 

FACIP/UFU pela Conselheira Gerusa Gonçalves Moura. O Prof. Adevailton 62 

informou que este ponto será tratado na próxima reunião, uma vez que a Conselheira 63 

Gerusa Gonçalves Moura, que iria fazer a apresentação, justificou sua ausência para esta 64 
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reunião. 4-Solicitação da FACED para liberação da Profª. Vânia Aparecida 65 

Bernardes para ministrar disciplinas no I Curso de Especialização em Docência na 66 

Diversidade para a Educação Básica, pela Conselheira Betânia de Oliveira Laterza 67 

Ribeiro. O Prof. Adevailton informou ao Conselho que o Conselheiro Armindo Quillici 68 

Neto faria a apresentação deste ponto de pauta no lugar da Conselheira Betânia de 69 

Oliveira Laterza Ribeiro, que justificou sua ausência. O Conselheiro Armindo Quillici 70 

Neto, Representante da Pesquisa na Área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, 71 

disse que a Direção da FACIP recebeu um memorando interno da FACED – Faculdade 72 

de Educação, solicitando a liberação da Profª. Vânia Aparecida Bernardes para que a 73 

mesma possa ministrar a disciplina História da Educação do Negro no Brasil e TCC – 74 

Trabalho de Conclusão de Curso, no I Curso de Especialização em Docência na 75 

Diversidade para a Educação Básica, curso este que a FACED está promovendo, disse 76 

ainda que as aulas serão ministradas aos sábados e que não conflitará com as atividades 77 

acadêmicas da referida professora, disse ainda que o Colegiado do Curso de Pedagogia 78 

deu parecer favorável à solicitação da FACED para que a referida professora ministre as 79 

disciplinas. O Prof. Adevailton disse que é importante ressaltar que não há nenhum 80 

custo para a FACIP e que a professora não receberá nenhum tipo de remuneração. O 81 

Conselheiro Aurelino José Ferreira Filho, Representante da Extensão na Área de 82 

Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, disse que esta questão foi discutida no Curso de 83 

História, e que ficou bem clara a importância de o professor ministrar aulas na pós-84 

graduação, mas que não podemos esquecer das aulas na graduação. Procedeu-se a 85 

votação. Liberação aprovada por unanimidade. 5-Solicitação da FACED para 86 

liberação do Prof. Cairo Mohamad Ibrahim Katrib para ministrar disciplinas no I 87 

Curso de Especialização em Docência na Diversidade para a Educação Básica, pela 88 

Conselheira Dalva Maria de Oliveira Silva. O Prof. Adevailton informou que a 89 

Conselheira Dalva Maria de Oliveira Silva encaminhou o parecer acerca deste ponto de 90 

pauta para que ele fizesse a apresentação, uma vez que a Conselheira justificou sua 91 

ausência para a reunião. O Prof. Adevailton disse que é a mesma solicitação da Profª. 92 

Vânia e em seguida fez a leitura do parecer da Conselheira Dalva sobre a questão: “ Em 93 

relação ao MI/ESP/FACED/097/09 da Profª. Mara Rúbia Alves Marques, Diretora da 94 

Faculdade de Educação – UFU, ao Diretor Substituto da Faculdade de Ciências 95 

Integradas do Pontal, solicitando um “de acordo” desta Unidade para que o Prof. Cairo 96 
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Mohamad Ibrahim Katrib ministre as disciplinas “Cultura Afro-Brasileira: Capoeira 97 

Angola, Congado e Religiosidade” e “TCC – Trabalho de Conclusão de Curso” no I 98 

Curso de Especialização em Docência na Diversidade para a Educação Básica da 99 

FACED, promovido no período de 2009 e 2010, apresento as seguintes considerações: 100 

considerando que as aulas acontecerão aos sábados, não havendo, portanto, conflito com 101 

as atividades regulares do professor nesta Unidade; considerando, ainda, que o professor 102 

não receberá remuneração extra por esta atividade; considerando o parecer favorável 103 

dos membros do Colegiado do Curso de História; sou, salvo melhor juízo deste 104 

Conselho, de parecer favorável para que o Diretor da Unidade emita o “de acordo” 105 

liberando o referido professor para ministrar as disciplinas acima no I Curso de 106 

Especialização em Docência na Diversidade para a Educação Básica na FACED.” 107 

Procedeu-se a votação. Liberação aprovada por unanimidade. 6-Apresentação do 108 

resultado do Doutorado Interinstitucional da FGV pelo Conselheiro Peterson 109 

Elizandro Gandolfi. O Prof. Adevailton informou que o Conselheiro Armindo faria a 110 

apresentação deste ponto de pauta no lugar do Conselheiro Peterson Elizandro Gandolfi. 111 

O Conselheiro Armindo fez a leitura de um memorando encaminho pelo Prof. Peterson 112 

Elizandro Gandolfi, Coordenador do Curso de Administração, à Direção da FACIP, 113 

solicitando uma autorização excepcional para que os docentes Peterson Elizandro 114 

Gandolfi, Leonardo Caixeta de Castro Maia, Odilon José de Oliveira Neto, Sany Karla 115 

Machado e Jacquelaine Florindo Borges, todos do Curso de Administração, possam 116 

cursar Programa de Pós-Graduação/Doutorado, disse ainda que os quatro primeiros 117 

docentes foram aprovados no Processo Seletivo do DINTER UFU/FGV e que a última é 118 

aluna regular do Doutorado em Administração da FEA/USP. O Conselheiro Armindo 119 

disse que a docente Jacquelaine apresentou uma declaração de matrícula no Programa 120 

de Doutorado, que todos os docentes apresentaram os planos de trabalho, que foi 121 

apresentada também uma lista de aprovados no Programa Interinstitucional em 122 

Administração – DINTER, na qual constam os quatro nomes dos docentes e que foi 123 

apresentado também um documento da CAPES sobre a aprovação do DINTER. O 124 

Conselheiro Armindo disse ainda que o Prof. Peterson informou que nenhum professor 125 

vai se ausentar de suas atividades como docente na FACIP. O Prof. Adevailton disse 126 

que esta solicitação é uma solicitação de qualificação sem afastamento. A Conselheira 127 

Roberta Lisboa, Representante Técnica Administrativa, informou ao Conselho que esta 128 
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solicitação deveria percorrer todos os procedimentos constantes na Portaria FACIP Nº. 129 

15 para qualificação sem afastamento. O Conselheiro Johnny disse que têm que ser 130 

cumpridos todos os requisitos de qualificação sem afastamento, inclusive com parecer 131 

do Colegiado do referido Curso. O Conselho decidiu por devolver a solicitação para o 132 

Prof. Peterson, para que o mesmo proceda às adequações. 7-Apresentação do pedido 133 

de transferência do Prof. Ariovaldo Giaretta pela Conselheira Vanessa Suzuki 134 

Kataguiri. A Conselheira Vanessa Suzuki Kataguiri, Coordenadora do Curso de 135 

Ciências Biológicas, fez a seguinte leitura da solicitação de remoção do Prof. Ariovaldo 136 

Giaretta: “Ao Magnífico Reitor da Universidade Federal de Uberlândia Dr. Alfredo J. 137 

Fernandes Neto, referente pedido de remoção (interno à UFU). Caro Dr. Fernandes 138 

Neto através desta solicito de avaliação de possibilidade de minha remoção do Instituto 139 

de Biologia (Uberlândia) desta Universidade para as Faculdades Integradas do Pontal 140 

(Ituiutaba), também unidade desta Universidade. Justifico meu pedido em função do 141 

fato de minha esposa (Dra. Kátia G. Facure) ser professora daquela unidade e da 142 

necessidade de me manter junto de minha família. Imagino que lá, melhor que cá, 143 

poderei desenvolver minhas atividades de pesquisa e ensino. No aguardo de 144 

manifestação formal, desde já agradeço. Dr. Ariovaldo A. Giaretta”. Em seguida a 145 

Conselheira Vanessa fez a seguinte leitura do pedido da DIADO: “À FACIP para 146 

análise e parecer quanto ao pedido de remoção feito pelo Prof. Ariovaldo Antônio 147 

Giaretta 06.10.09”. A Conselheira Vanessa disse que esta solicitação foi pautada em 148 

reunião do Colegiado do Curso de Ciências Biológicas, disse ainda que o mesmo teve 149 

dúvidas sobre quem teria direito à vaga liberada pela redistribuição do Prof. Andrey, se 150 

seria a solicitação de remoção ou o próximo candidato aprovado no concurso, disse 151 

também que solicitou ao Procurador Geral da Universidade, Dr. José Humberto 152 

Nozella, um parecer acerca desta situação e que o mesmo sugeriu que a FACIP 153 

aceitasse a remoção e mandasse a vaga do concurso para Uberlândia, em seguida fez a 154 

leitura do parecer do Colegiado do Curso de Ciências Biológicas: “Assunto: Parecer 155 

sobre o pedido de remoção do Prof. Dr. Ariovaldo Antônio Giaretta. Prezado Senhor, o 156 

Colegiado do Curso de Ciências Biológicas, reunido no dia 12 de novembro de 2009, 157 

em sua 16ª Reunião, decidiu negar o pedido de remoção do Prof. Dr. Ariovaldo Antônio 158 

Giaretta, pois o Curso de Ciências Biológicas da FACIP não possui, no momento, uma 159 

vaga disponível para atender a remoção. Além disto, o pedido não se enquadra como 160 
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acompanhamento de cônjuge, segundo o parecer solicitado à Procuradoria Geral pelo 161 

Colegiado do Curso de Ciências Biológicas (Parecer AGU/PGF/PF/UFU/N° 420/2009 162 

em anexo). Estou à disposição para eventuais esclarecimentos. Atenciosamente, Profª. 163 

MSc. Vanessa Suzuki Kataguiri Coordenadora pro tempore do Curso de Graduação em 164 

Ciências Biológicas. O Conselheiro Aurelino questionou se o Prof. Ariovaldo não teria 165 

alegado que tinha direito à remoção, amparado pela Lei Nº. 8112. O Conselheiro 166 

Johnny questionou se esta solicitação deveria ser analisada pelo Conselho da FACIP. O 167 

Prof. Adevailton disse que solicitações de remoção e redistribuição, conforme a 168 

proposta de Regimento Interno da FACIP têm que ser deliberadas pelo Conselho. O 169 

Conselheiro Benecildo Amauri Riguetto, Coordenador do Curso de Química, 170 

questionou qual seria o posicionamento da procuradoria. A Conselheira Vanessa fez a 171 

leitura de parte do parecer da procuradoria: “1.3.1 A situação descrita pelo professor em 172 

seu pedido não está amparada pelo disposto na alínea “a” do art. 36 da Lei n° 8.112, de 173 

1990. Isto porque a professora Kátia G. Facure não foi deslocado para Ituiutaba no 174 

interesse da Administração, tendo em vista que foi nomeada para ocupar cargo público, 175 

mediante habilitação em concurso público (= primeira investidura). Ocorre, entretanto, 176 

que o professor justifica seu pedido, também, em razão da manutenção da unidade 177 

familiar, ou seja, “e da necessidade de me manter junto de minha família”. Portanto, o 178 

pedido está embasado na manutenção da unidade familiar. É preciso aquilatar se há 179 

possibilidade jurídica a amparar o pedido formulado, diante da letra da alínea “a” do art. 180 

36 da Lei n° 8.112. O questionamento acerca do preenchimento da vaga que irá surgir a 181 

partir da redistribuição do professor Andrey Leonardo Fagundes Castro, quanto ao 182 

pedido formulado pelo Professor Ariovaldo Antônio Giaretta, importa esclarecer que a 183 

remoção, em princípio, tem precedência ao preenchimento da vaga por concurso 184 

público, desde que esse pedido tenha sido formulado antes da realização do concurso, 185 

mesmo considerando que a remoção não importa em preenchimento de vaga no destino. 186 

No entanto, a necessidade da ampliação ou manutenção da força de trabalho, surgida a 187 

partir de vaga nova ou já existente estará atendida pela remoção do professor. A vaga 188 

ofertada em concurso público deve ser preenchida pelo candidato aprovado. Nesse caso, 189 

o candidato não tem expectativa de direito à nomeação, mas, isto sim, direito de ser 190 

nomeado na vaga ofertada no edital do concurso, desde que classificado no certame. No 191 

presente caso, a vaga ofertada no concurso já havia sido preenchida. O pedido de 192 
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remoção foi posterior ao ato de nomeação do candidato aprovado em primeiro lugar. A 193 

dúvida esta em saber se tem direito à nomeação o próximo candidato da lista de 194 

aprovados ou o professor que requereu a remoção. Conforme já afirmamos a remoção 195 

não importa em preenchimento de cargo vago, mas tem o condão de aumentar ou 196 

restabelecer a força de trabalho existente. Entendo que o candidato classificado tem o 197 

direito à nomeação na vaga que vier a surgir, dado que a necessidade da Administração 198 

estará evidenciada, pois haverá que repor a força de trabalho, ou seja, completar o 199 

quadro de professores para que não haja solução de continuidade na oferta da(s) 200 

disciplinas sob a responsabilidade do professor nomeado anteriormente. Por outro lado, 201 

a situação poderia ter sido resolvida, se houvesse previsão legal capaz de amparar o 202 

pedido de remoção do professor Ariovaldo Antônio Giaretta, nos seguintes termos. 203 

Deferir a remoção e, em seguida, promover a nomeação do próximo candidato na vaga 204 

surgida com a redistribuição no Instituto de Biologia; ou seja, na vaga que ira surgir 205 

com a redistribuição do professor Andrey Leonardo Fagundes Castro, desde que seja 206 

atendida a necessidade do Instituto de Biologia. Caso contrário, o candidato classificado 207 

no concurso de ser nomeado, ante a preferência que detém. O Conselheiro Wallisom da 208 

Silva Rosa, Representante da Extensão da Área de Ciências Exatas e Naturais, 209 

questionou de qual curso seria a esposa do Prof. Ariovaldo e se não geraria um 210 

problema político dentro do Curso de Ciências Biológicas. O Conselheiro Anízio 211 

Márcio de Faria, Representante da Pesquisa da Área de Ciências Exatas e Naturais, 212 

disse que no Curso de Química houveram 2 pedidos de redistribuição e que o curso 213 

negou os pedidos alegando que não tinha vaga, mas que depois abriram concurso para a 214 

referida vaga, desta forma abriu-se uma brecha para as solicitantes da redistribuição 215 

para entrarem na justiça, tentando anular o concurso, disse ainda que foi um desgaste 216 

muito grande. O Conselheiro Benecildo disse que o Colegiado do Curso de Ciências 217 

Biológicas está ciente das possíveis ocorrências da sua atitude, mas como o Colegiado 218 

decidiu por não aceitar a redistribuição, o Conselho deveria acatar a decisão do 219 

Colegiado.  Procedeu-se a votação. Pedido de redistribuição negado com 5 abstenções. 220 

8-Apresentação do pedido de Progressão Horizontal do Prof. Sauloéber Társio de 221 

Souza, pelo Presidente do Conselho Prof. Adevailton Bernardo dos Santos. O Prof. 222 

Adevailton fez a seguinte leitura do parecer da Comissão de Avaliação de Estágio 223 

Probatório: “Considerando o pedido de progressão horizontal da classe adjunto II para 224 



UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA 
  Faculdade de Ciências Integradas do Pontal - FACIP 

“Campus do Pontal” 
Sede Administrativa I – Av. José João Dib, nº 2545 – B. Progresso 

Ituiutaba – MG – CEP: 38302-000 – Tel/Fax.: (34) 3268-4828 
adjunto III do Prof. Dr. Sauloéber Társio de Souza, encaminhado no dia 22/10/2009; 225 

considerando os relatórios de atividades docentes apresentados relativos ao interstício 226 

novembro/2007 a novembro/2009 nos quais a pontuação do professor, em cada período 227 

avaliado, com a respectiva média, é a descrita abaixo: 1º semestre 2008 – 656,0; 2º 228 

semestre 2008 – 647,0; 1º semestre 2009 – 750,8; 2º semestre 2009 – 559,0; média 229 

653,0. Considerando ainda que a pontuação estabelecida pela Resolução 02/2007 do 230 

CONDIR para a progressão horizontal é de 178 pontos na média semestral, tenho 231 

parecer favorável ao pedido do professor, salvo melhor juízo deste Conselho.” 232 

Procedeu-se a votação. Pedido de progressão horizontal do Prof. Sauloéber Társio de 233 

Souza aprovado por unanimidade. 9-Apresentação dos projetos de extensão pelo 234 

Conselheiro Aurelino José Ferreira Filho. O Conselheiro Aurelino informou ao 235 

Conselho que se tem 2 situações em relação à aprovação dos projetos de extensão, disse 236 

que primeiramente existem 22 projetos que estão pendentes de aprovação no SIEX com 237 

datas anteriores, disse que a Profª. Odaléa já havia solicitado à Comissão de Extensão 238 

um parecer acerca destes projetos para liberação, disse ainda que agora em diante o 239 

fluxo será sistematizado para que não fiquem projetos parados no SIEX, disse também 240 

que a Comissão de Extensão solicitou uma revisão dos projetos antigos para os 241 

pareceristas e que todos foram considerados adequados. A segunda situação seria a 242 

aprovação dos projetos do Prof. Raul Fernando Cuevos Rojas e da Profª. Andréa 243 

Antunes Pereira que já seguiram o fluxo correto, não estão cadastrados no SIEX ainda e 244 

que aguardam a aprovação deste Conselho, disse que ambos os projetos foram 245 

considerados adequados pela Comissão de Extensão. Procedeu-se a votação. Todos os 246 

projetos foram aprovados por unanimidade. 10-Apresentação do Projeto de Extensão 247 

“Educação Ambiental em Escola Pública do Município de Ituiutaba”, pelo 248 

Conselheiro Wallison da Silva Rosa. O Conselheiro Wallisom informou ao Conselho 249 

que solicitou ao coordenador do projeto algumas alterações e que com essas alterações 250 

seu parecer é favorável à realização do projeto, disse ainda que o projeto já se encontra 251 

em fase de execução e que a duração está prevista para 09/11/2009 a 11/12/2009, disse 252 

ainda que o projeto não tem nenhum tipo de financiamento. Procedeu-se a votação. 253 

Projeto aprovado por unanimidade. 11-Apresentação do parecer sobre a solicitação 254 

de remoção do Prof. Sérgio Paulo Morais, pelo Conselheiro Armindo Quillici Neto. 255 

O Conselheiro Armindo informou ao Conselho os documentos anexados ao processo e 256 
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em seguida fez a leitura do seu parecer: “assunto: apreciação da solicitação de remoção 257 

do servidor Prof. Dr. Sergio Paulo Morais, professor do curso de História da Faculdade 258 

de Ciências  Integradas do Pontal - FACIP, da Universidade Federal de Uberlândia  – 259 

UFU. Interessada: Faculdade de Ciências Integradas do Pontal – FACIP, da 260 

Universidade Federal de Uberlândia – UFU. Considerando o documento de solicitação 261 

da remoção do Prof. Dr.  Sergio Paulo Morais encaminhado ao Diretor da Faculdade de 262 

Ciências Integradas do Pontal/FACIP/UFU, datado do dia 03 de setembro de 2009 e 263 

justificado pelos seguintes argumentos: do Regimento Geral da Universidade Federal de 264 

Uberlândia, no Capitulo II , art. 251 que dispõe sobre o “processo administrativo no 265 

âmbito da UFU” e “objetiva,em especial, a proteção dos direitos dos administrados e ao 266 

melhor cumprimento dos fins da Administração”; do Estado do Servidor Publico Civil – 267 

Lei 8.112/1990, incluindo na Lei 9.527, de 10 de dezembro de 1997, no art. 36, III, “b” : 268 

“por motivo de saúde do servidor, cônjuge , companheiro ou dependente que viva as 269 

suas expensas e conste de seu assentamento  funcional, condicionado a comprovação 270 

por junta medica oficial” ; da Constituição Federal de/ 1988, no artigo 227, onde se 271 

manifesta: “é dever da família , da sociedade e do Estado ,assegurar a criança e ao 272 

adolescente,com absoluto prioridade , o direito a vida, a saúde, a alimentação, a 273 

educação,ao lazer ,á profissionalização , a cultura,a dignidade,ao respeito,á liberdade e á 274 

convivência  familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de todo forma de 275 

negligencia, discriminação exploração, violência, crueldade e opressão; da solicitação 276 

do interessado apontando as razões que o levaram ao pedido de remoção: conta que tem 277 

duas filhas, uma com idade de dezessete anos e outra com oito que, atualmente, estão 278 

em tratamento médico. As duas estão vitimadas com transtornos de personalidade, 279 

confirmados com parecer medico. Devido aos problemas de saúde  das suas  filhas, o 280 

professor solicita  sua   remoção  da   Faculdade  de   Ciências   Integradas   do 281 

Pontal/FACIP, para melhor acompanhamento familiar. Tal argumentação está 282 

justificada com relatórios  médicos. Considerando o oficio de encaminhamento do 283 

Diretor da Faculdade de Ciências Integradas do Pontal/FACIP/UFU ao Colegiado do 284 

Curso de História desta mesma Faculdade, que solicita manifestação sobre o pedido do 285 

Prof. Dr. Sérgio Paulo Morais. Considerando o ofício do Colegiado do Curso de 286 

História à Direção da Faculdade de Ciências Integradas do Pontal/FACIP/UFU, que 287 

trata da solicitação de remoção do Prof. Dr. Sérgio Paulo Morais, pois manifesta 288 
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“favorável à remoção desde que a vaga permaneça no Curso de História da FACIP e 289 

que seja autorizada a realização de concurso para substituição imediata do mesmo. 290 

Apreciação: O Prof. Dr. Sergio Paulo Morais demonstra no seu pedido um profundo 291 

sentimento de insatisfação em trabalhar na FACIP/UFU, pois o distanciamento da 292 

família tem provocados sérios transtornos de suas duas filhas e esposa. Sendo assim 293 

requer acompanhamento mais próximo do convívio familiar, conforme comprovantes e 294 

relatórios médicos anexos a este processo. Com base na documentação encaminhada 295 

para apreciação e que se refere ao pedido de remoção do Prof. Dr. Sérgio Paulo Morais, 296 

lotado no Curso de História da faculdade de Ciências Integrados do Pontal/FACIP,  da 297 

Universidade Federal de Uberlândia /UFU, justificados nos devidos comprovantes sobre 298 

a situação de saúde da família do servidor requerente, com base no documento emitido 299 

pelo Colegiado do Curso de História desta mesma Unidade de Ensino, recomenda-se a 300 

autorização da remoção, em caráter imediato , desde que haja a permuta da vaga para o 301 

Curso de História da FACIP/UFU, com direito a realização de concurso público para 302 

lotação da vaga em caráter de urgência, pois a Unidade de Ensino não tem condições de 303 

abrir mão de mais uma vaga por transferência do professor, uma vez que a carga horária 304 

dos docentes pode ultrapassar a média necessária para uma dedicação completa nos 305 

âmbitos do Ensino, Pesquisa e Extensão”. O Conselheiro Peterson Elizandro Gandolfi, 306 

Coordenador do Curso de Administração, disse que o Prof. Sérgio Paulo foi um dos 307 

únicos professores da primeira lotação que não mudou para Ituiutaba, disse ainda que a 308 

pessoa tem que buscar ficar no lugar onde é feliz, e que se não houver prejuízo para o 309 

curso que a remoção dele poderia ser liberada. O Conselheiro Wallisom disse que se 310 

autorizarmos esta remoção sem permuta imediata da vaga, abriria precedente para 311 

outros casos. O Prof. Adevailton disse que a Unidade poderia liberar a remoção desde 312 

que haja a permuta imediata da vaga, disse ainda que é importante se ter um parecer do 313 

Conselho, independente do caso de remoção estar correndo pela justiça. O Conselheiro 314 

Aurelino disse que o professor quando está numa situação dessas, não produz mais, 315 

desta forma questionou até onde a Unidade ganha tendo um professore nessas 316 

condições. O Conselheiro Benecildo disse que se o Colegiado do Curso de História deu 317 

parecer favorável à remoção desde que haja permuta imediata da vaga e autorização 318 

para liberação de concurso para a área, que o Conselho deveria seguir a decisão do 319 

Colegiado de Curso. O Conselheiro Armindo considerou 3 itens: liberdade individual, 320 
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infelicidade e os atestados médicos. Procedeu-se a votação. Remoção com permuta 321 

imediata da vaga e autorização para realização de concurso para o Curso de História 322 

aprovada com 3 abstensões. Às dezessete horas e quarenta minutos foi encerrada a 323 

reunião e, para constar, lavrei esta Ata que, após lida e aprovada, será assinada por mim, 324 

Roberta Lisboa, na qualidade de Secretária, pelo Sr. Presidente e pelos Conselheiros. 325 

Ituiutaba, 16 de Novembro de 2009. 326 
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