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ATA DA 9ª REUNIÃO 2009 DO CONSELHO DA FACULDADE DE CIÊNCIAS 1 

INTEGRADAS DO PONTAL – FACIP. 2 

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

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

Fundação Educacional de Ituiutaba – FEIT, nesta cidade, teve início à nona 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: Aurelino José Ferreira Filho e Odaléa Aparecida Viana e 9 

ausência não justificada dos conselheiros: Adriel Rodrigues Vieira Júnior e Nayara 10 

Macedo Guimarães. A sessão transcorreu da seguinte forma. 1-Informes. 1.1-O 11 

Presidente do Conselho, Prof. Adevailton Bernardo dos Santos, parabenizou o evento: 12 

“I Seminário Internacional de Educação do Pontal do Triângulo Mineiro”, disse que o 13 

evento teve mais de mil inscritos e destacou a importância deste e de outros eventos 14 

realizados pelos cursos da FACIP. 1.2-O Prof. Adevailton, informou ao Conselho que 15 

tem recebido solicitações para utilização de veículos oficiais para avaliação de estágios 16 

supervisionados em outras cidades. Disse que ainda não se tem uma definição de como 17 

serão as regras para o próximo ano para utilização dos veículos oficiais, mas que existe 18 

uma comissão na Universidade, da qual o mesmo faz parte, que está fazendo o estudo e 19 

que este será apresentado para aprovação no CONDIR. 1.3-O Prof. Adevailton 20 

informou ao Conselho sobre a nomeação do Prof. Mauro Machado Vieira para fazer 21 

parte da Comissão Coordenadora do Processo de Revisão do Estatuto e do Regimento 22 

Geral da UFU, complementou que o mesmo foi nomeado pelo Magnífico Reitor da 23 

Universidade. 1.4-O Prof. Adevailton comunicou ao Conselho sobre um memorando 24 

encaminhado pela PROREH acerca da jornada de trabalho dos técnicos administrativos, 25 

disse que este memorando já foi encaminhado para os coordenadores de cursos para 26 

providências. 1.5-O Prof. Adevailton informou ao Conselho que será feita uma portaria 27 

nomeando todos os coordenadores de estágio, conforme art. 252 § 2º da Resolução 28 

02/2008 do CONGRAD, solicitou ainda que os coordenadores de curso encaminhassem 29 

para a direção os nomes dos coordenadores de estágio de cada curso. 1.6-O Prof. 30 

Adevailton apresentou ao Conselho as Comissões Internas que foram nomeadas para 31 

avaliação de estágio probatório de docentes, informou que existe apenas um problema 32 
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em relação aos docentes que fazem parte das comissões e são mestres, pois estes não 33 

poderão assinar a avaliação de docentes de nível superior ao deles. 1.7-A Conselheira 34 

Betânia de Oliveira Laterza Ribeiro, Coordenadora do Curso de Pedagogia, agradeceu a 35 

toda a Comunidade da FACIP e ao Prof. Adevailton pela presença e auxílio na 36 

realização do evento: “I Seminário Internacional de Educação do Pontal do Triângulo 37 

Mineiro”. Agradeceu também o auxílio e envolvimento da Profª. Odaléa quando do 38 

início dos trabalhos para realização do evento, complementou dizendo que este evento 39 

foi da FACIP, mas com a iniciativa do Curso de Pedagogia. 1.8-O Prof. Adevailton 40 

informou ao Conselho a aprovação dos novos cursos (Engenharia de Produção e 41 

Serviço Social) a serem ofertados pela FACIP e disse que a liberação de vagas para 42 

docentes para estes cursos seria feita na corrente semana, complementou dizendo que 43 

será necessário à nomeação de coordenadores pró-tempores para tratar de questões 44 

burocráticas relativas aos cursos, disse que entrou em contato com o Prof. Edu Barbosa 45 

Arruda para convidá-lo a ocupar o cargo como coordenador pró-tempore do Curso de 46 

Engenharia de Produção e que o mesmo aceitou o convite, disse também que entrou em 47 

contato com a Comissão que elaborou o projeto pedagógico do Curso de Serviço Social 48 

e que até o momento ninguém se predispôs a ocupar o cargo, complementou que a 49 

solicitação de nomeação dos coordenadores pró-tempores será feita em decisão ad 50 

referendum do CONFACIP e que o nome do coordenador pró-tempore do Curso de 51 

Serviço Social seria retirado dentre os participantes da Comissão de Elaboração do 52 

Projeto Pedagógico, assim como o da Engenharia de Produção. 2- Aprovação das atas 53 

da 6ª Reunião Ordinária e 9ª e 10ª Reunião Extraordinária de 2009. O Prof. 54 

Adevailton colocou em votação a aprovação da Ata da 6ª Reunião Ordinária. Ata 55 

aprovada com 5 abstenções. Colocou em votação a aprovação da Ata da 9ª Reunião 56 

Extraordinária. Ata aprovada com 7 abstenções. Colocou em votação a aprovação da 57 

Ata da 10ª Reunião Extraordinária. A Conselheira Dalva Maria de Oliveira Silva, 58 

Coordenadora do Curso de História, solicitou uma alteração na ata. Solicitação acatada 59 

pelo Conselho. Procedeu-se a votação. Ata aprovada com 7 abstenções. 3- Apreciação 60 

do ad referendum dado pelo Diretor em Exercício da FACIP referente à proposta 61 

de criação da Revista do Curso de Geografia – FACIP/UFU pela Conselheira 62 

Gerusa Gonçalves Moura. A Conselheira Gerusa Gonçalves Moura, Coordenadora do 63 

Curso de Geografia, informou ao Conselho que a proposta de criação deste periódico se 64 
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deu no workshop realizado pelo Curso de Geografia, no qual todos os coordenadores de 65 

cursos da FACIP foram convidados para participar. Disse que entrou em contato com a 66 

EDUFU – Editora da UFU, e que a mesma passou todos os procedimentos a serem 67 

tomados, e que os mesmos foram providenciados, complementou dizendo que a 68 

proposta do periódico foi aprovada pela EDUFU para publicação on-line e que após a 69 

primeira avaliação do Qualis/CAPES e da sua indexação em bases reconhecidas pela 70 

comunidade acadêmica foi aprovada também a possibilidade de publicação da versão 71 

impressa do periódico. O Prof. Adevailton disse que devido ao fato de ter que 72 

encaminhar uma resposta a tempo para a EDUFU, esta decisão foi feita ad referendum 73 

do CONFACIP, complementou que não há custos para a Unidade e que a proposta já foi 74 

aprovada pela EDUFU. O Conselheiro João Carlos Moreira, Coordenador do Curso de 75 

Matemática, questionou se o custo da publicação impressa seria da EDUFU. O Prof. 76 

Adevailton respondeu positivamente e disse que o trabalho da Unidade é de apenas 77 

selecionar os artigos. Procedeu-se a votação. Ad referendum aprovado por unanimidade. 78 

4- Apreciação do calendário de reuniões para o ano de 2010 e deliberação acerca 79 

da reunião do dia 11 de Janeiro de 2010, proposta em anexo, pelo Presidente do 80 

Conselho Prof. Adevailton Bernardo dos Santos. O Prof. Adevailton apresentou a 81 

proposta de calendário para as reuniões ordinárias do Conselho para o ano de 2010 82 

(proposta em anexo), complementou dizendo que todas as reuniões ordinárias 83 

ocorreriam em segundas-feiras. Disse ainda que tem uma reunião prevista para 11 de 84 

janeiro de 2010 que faz parte do calendário de reuniões do ano de 2009, devido ao fato 85 

de o calendário acadêmico se encerrar em 15 de janeiro. Colocou em discussão a 86 

manutenção desta reunião para janeiro, uma vez que a maioria dos cursos já estaria com 87 

as aulas encerradas. O Conselheiro João Carlos disse ser fundamental a manutenção 88 

desta reunião para janeiro, já que no início do ano existem muitas questões importantes 89 

para serem resolvidas, exemplificou o PQU que teve que ser aprovado em janeiro de 90 

2009, disse também ser favorável à marcação de uma reunião para o mês de fevereiro, 91 

pois como a visita do MEC para reconhecimento de alguns cursos para o mês de março, 92 

haveria a demanda de decisões importantes pelo CONFACIP. A manutenção da reunião 93 

para o mês de janeiro foi colocada em votação. Procedeu-se a votação. A manutenção 94 

da reunião foi aprovada com 1 abstenção. O Prof. Adevailton informou ao Conselho que 95 

seria necessário a indicação de um substituto legal para ocupar o cargo da direção no 96 
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período de suas férias, e indicou o nome do Conselheiro Armindo Quillici Neto para 97 

assumir a direção neste período. Colocou em votação a indicação do nome do 98 

Conselheiro Armindo Quillici Neto para ocupar o cargo de direção da FACIP no 99 

período de férias do Prof. Adevailton. Procedeu-se a votação. Indicação de nome 100 

aprovada com 2 abstenções. O Conselheiro João Carlos questionou sobre a marcação de 101 

uma reunião para o mês de fevereiro devido à possível vinda no MEC. Procedeu-se a 102 

votação para aprovação da proposta de calendário de reuniões para o ano de 2010. 103 

Proposta aprovada com 1 abstenção. 5- Apresentação do estágio probatório da Profª. 104 

Gabriela Lícia Santos Ferreira pelo Presidente do Conselho Prof. Adevailton 105 

Bernardo dos Santos. O Prof. Adevailton informou que a Profª. Gabriela Lícia Santos 106 

Ferreira não havia apresentado ainda as 2ª e 3ª avaliações, disse que a referida 107 

professora obteve as seguintes notas: 2º semestre 2007 – 233,60; 1º semestre 2008 – 108 

355,60 e 2º semestre 2008 – 317,70. Complementou que a todas as notas foram acima 109 

de 166 pontos, o necessário para aprovação e progressão automática. Procedeu-se a 110 

votação. Estágio probatório aprovado por unanimidade. 6- Apresentação do pedido de 111 

Progressão Horizontal da Profª. Maria Beatriz Junqueira Bernardes, pelo 112 

Presidente do Conselho Prof. Adevailton Bernardo dos Santos. O Prof. Adevailton 113 

fez a leitura do seguinte parecer: “ Considerando o pedido de progressão horizontal da 114 

classe adjunto I para adjunto II da Profª. Maria Beatriz Junqueira Bernardes, 115 

encaminhado no dia 02/12/2009 e dos dois relatórios de estágio probatório apresentados 116 

ao fim de 24 meses e 30 meses, nos quais a pontuação da professora foi a descrita a 117 

seguir: 2º semestre 2007 – 242,30; 1º semestre 2008 – 361,10 e 2º semestre 2008 – 118 

228,80; considerando os relatórios de atividades entregues relativo as atividades 119 

realizadas nos 1º e 2º semestres de 2009, até a presente data 30/10/2009, nos quais a 120 

pontuação do professor foi a descrita a seguir: 1º semestre 2009 – 224,00 e 2º semestre 121 

2009 – 182,00; considerando ainda que a pontuação estabelecida pela Resolução 122 

02/2007 do CONDIR para a progressão horizontal solicitada é de 166 pontos na média 123 

semestral, e que a média obtida para todos os períodos citados é de 247,60, tenho 124 

parecer favorável ao pedido da professora, salvo melhor juízo deste Conselho”. 125 

Procedeu-se a votação. Pedido de progressão horizontal aprovado por unanimidade. 7- 126 

Apreciação do ad referendum dado pelo Diretor em Exercício da FACIP referente 127 

ao Projeto Pedagógico do Curso de Física pelo Conselheiro Johnny Vilcarromero 128 
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Lopez. O Conselheiro Johnny Vilcarromero Lopez, Coordenador do Curso de Física, 129 

fez a apresentação do projeto Pedagógico do Curso de Física (em anexo). Após alguns 130 

questionamentos colocou-se em votação a apreciação do ad referendum. Ad referendum 131 

aprovado por unanimidade. 8- Novas considerações acerca da solicitação do 132 

Conselho de uma advertência formal para os Prof. Antônio Justino Ruas 133 

Madureira e Carlos Roberto dos Anjos Candeiro, pelo Presidente do Conselho 134 

Prof. Adevailton Bernardo dos Santos. O Prof. Adevailton informou ao Conselho que 135 

segundo orientação da procuradoria da Universidade, a advertência formal, decidida 136 

pelo Conselho em reunião anterior, só poderia ser aplicada aos professores se houvesse 137 

abertura de processo administrativo para apurar todos os fatos. Informou que a Direção 138 

da FACIP chamou os dois professores envolvidos, em separado,  para uma reunião com 139 

o intuito de informar a decisão anterior do Conselho, disse que o professor Antônio 140 

Justino foi de pronto atendimento a este chamado, comparecendo à Direção e assinando 141 

um termo de comparecimento à reunião, liberando também a divulgação do e-mail de 142 

retratação que o mesmo encaminhou para a lista da FACIP, para toda a comunidade 143 

acadêmica, complementou dizendo que o professor Carlos Roberto deu a seguinte 144 

resposta via e-mail sobre a reunião solicitada: “Oi Samuel, urgência pra eles não é 145 

urgência pra mim. Quando eu tiver tempo passo ai e pego. Estou com uma tonelada de 146 

coisas pra fazer. Roberto”. O Conselheiro Peterson questionou quais seriam as 147 

implicações de abertura de um processo administrativo. O Prof. Adevailton respondeu 148 

que o processo corre em sigilo e que cabe à chefia imediata cumprir a determinação que 149 

o mesmo encaminhar. O Conselheiro Wallisom da Silva Rosa, Representante da 150 

Extensão da Área de Ciências Exatas e Naturais, questionou se a ouvidoria da 151 

Universidade não encaminharia o pedido de abertura de processo administrativo, uma 152 

vez que o professor Candeiro encaminhou a questão para a mesma. O Prof. Adevailton 153 

disse que chegou à Direção da FACIP um documento da ouvidoria, mas que esta 154 

reclamação havia sido feita pelo DCE à ouvidoria, que continha inclusive uma 155 

reclamação de que a Direção da FACIP fora omissa em resolver a questão, destacou o 156 

fato de o DCE ter conhecimento do e-mail encaminhado pelo Prof. Antônio Justino 157 

antes da divulgação feita pelo Prof. Carlos Roberto. A Conselheira Dalva disse que a 158 

pessoa que fez a divulgação do e-mail para o DCE cometeu o mesmo ato do Prof. 159 

Candeiro, mas que foi pior, pois o fez de forma camuflada. O Prof. Adevailton colocou 160 
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em votação a solicitação de abertura de processo administrativo contra os dois 161 

professores. Procedeu-se a votação. Solicitação de abertura de processo administrativo 162 

aprovada com 5 votos favoráveis, 4 contrários e 8 abstenções. 9- Apresentação da 163 

proposta de ocupação dos espaços físicos do Campus Pontal pelo Presidente do 164 

Conselho Prof. Adevailton Bernardo dos Santos. O Prof. Adevailton apresentou ao 165 

Conselho a proposta feita pela Comissão de Estrutura Física para ocupação dos espaços 166 

físicos no novo campus (proposta em anexo). Disse que o Prof. Antônio Justino 167 

solicitou formalmente o seu desligamento da referida comissão, disse haver problemas 168 

em relação à construção e que a administração superior sempre afirma que em março a 169 

construção estará pronta, complementou dizendo que caso a obra não fique pronta até 170 

março para o início das aulas, já está havendo um estudo para viabilizar espaços para o 171 

começo do semestre letivo. O Conselheiro João Carlos disse ter a informação de que as 172 

salas de aulas ficariam prontas até março, mas que os laboratórios não ficariam. O Prof. 173 

Adevailton disse ter havido problemas com a prefeitura da cidade, que a inviabilização 174 

de água e rede de esgoto tem atrapalhado muito a continuidade das obras, 175 

complementou informando que a proposta a ser apresentada é a mesma que fora 176 

apresentada para os coordenadores de cursos em reuniões em separado. Após vários 177 

questionamentos e discussões, inclusive o posicionamento do Conselheiro João Carlos 178 

sobre a reformulação da Comissão de Estrutura contando com 1 representante de cada 179 

curso, ficou decidido que a Direção da FACIP iria encaminhar a proposta para todos os 180 

Conselheiros via e-mail para depois deliberar acerca da ocupação. Às dezessete horas e 181 

quarenta minutos foi encerrada a reunião e, para constar, lavrei esta Ata que, após lida e 182 

aprovada, será assinada por mim, Roberta Lisboa, na qualidade de Secretária, pelo Sr. 183 

Presidente e pelos Conselheiros. Ituiutaba, 14 de Dezembro de 2009. 184 
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