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ATA DA 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA/2009 DO CONSELHO DA 1 

FACULDADE DE CIÊNCIAS INTEGRADAS DO PONTAL – FACIP. 2 

Aos vinte e um dias do mês de outubro do ano de dois mil e nove, quarta-feira, às 3 

quinze horas e dez minutos no Bloco A2 - 2º andar - Ala 03 - Sala 10, no espaço da 4 

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

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

do presente ano, sob presidência do diretor substituto da unidade acadêmica Prof. 7 

Adevailton Bernardo dos Santos e com a participação dos conselheiros citados no final 8 

desta Ata. Ausência não justificada dos Conselheiros: Adriel Rodrigues Vieira Júnior, 9 

Aurelino José Ferreira Filho, Daniel Castanheiro Guimarães, Nayara Macedo 10 

Guimarães. Ausência justificada dos Conselheiros: Anízio Márcio de Faria, Armindo 11 

Quillici Neto, Betania de O. Laterza Ribeiro, Gerusa Gonçalves Moura, Odaléa 12 

Aparecida Viana e Roberta Lisboa. A sessão transcorreu da seguinte forma: 1-Informe. 13 

O Prof. Adevailton pediu para incluir dois pontos de pauta, devido à urgência e 14 

importância das questões. 1.1-Aprovação da ata da sétima reunião ordinária do 15 

CONFACIP. A ata foi aprovada com uma abstenção. 1.2-Pedido de Afastamento de 16 

pós-doutorado do Prof. Antônio Justino Ruas Madureira. O Prof. Adevailton 17 

informou aos conselheiros, que este pedido estava incluso como ponto de pauta na 18 

sétima reunião ordinária do CONFACIP, e como a pauta estava extensa, não houve 19 

tempo de discutí-lo, e ainda disse sobre a urgência do parecer do Conselho para o Prof. 20 

Antônio Justino para que possa dar andamento ao processo. Passou a palavra para o 21 

Conselheiro Johnny Vilcarromero López, Coordenador do Curso de Física, que fez 22 

esclarecimentos acerca do possível afastamento. Disse que o pedido veio de um grupo 23 

de pesquisadores da UNICAMP, a mesma equipe que promoveu o afastamento deste 24 

professor no final do ano de dois mil e sete, com duração de três meses, para a Espanha. 25 

Como o atual pedido não é de pesquisa, e sim de pós-doutorado, há exigência da CAPS 26 

para que o afastamento seja de um período maior que três meses. O colegiado do curso 27 

de física aprovou o pedido do Prof. Antônio Justino, juntamente com a responsabilidade 28 

assumida por alguns docentes em pegar a carga horária de aulas que seriam ministradas 29 

pelo professor em questão. Esclareceu ainda que existe uma lei que limita a saída dos 30 

docentes para fazer pós-doutorado no exterior, sendo que a saída só poderá ser liberada 31 

após quatro anos em exercício, e outro fator agravante seria o tempo mínimo de saída 32 
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para o exterior sendo de quatro em quatro anos. Fez a leitura do Art. 96, § 3° da Lei 33 

11.907 de três de fevereiro de dois mil e nove “Os afastamentos para realização de 34 

programas de pós-doutorado somente serão concedidos aos servidores titulares de cargo 35 

efetivo no respectivo órgão ou entidade há pelo menos quatro anos, incluindo o período 36 

de estágio probatório, e que não tenham se afastado por licença para tratar de assuntos 37 

particulares, para gozo de licença capacitação ou com fundamento neste artigo nos 38 

quatro anos anteriores à data da solicitação de afastamento”. O Conselheiro João Carlos 39 

Moreira, Coordenador do Curso de Matemática, disse que há dois grandes 40 

impedimentos neste parâmetro, e questionou ao Conselheiro Johnny se o curso de física 41 

estava ciente destes impedimentos quando aprovou o pedido. A Conselheira Dalva 42 

Maria de Oliveira Silva, Coordenadora do Curso de História, mostrou sua posição que 43 

não é contrária ao pedido, mas preocupa-se com esta abertura, a qual poderá abrir outros 44 

precedentes, que deixará o conselho em uma situação frágil, pois abrindo uma exceção, 45 

ficará difícil impedir outros docentes em fazer o mesmo pedido. Apontou sua 46 

preocupação diante o fato, posto que a FACIP encontra-se em situação difícil de 47 

consolidação e estabilidade. O Conselheiro Benecildo Amauri Riguetto, Coordenador 48 

do Curso de Química, disse que a lei é extensa e contém cerca de quatrocentas páginas, 49 

e há ainda uma brecha, pois a lei se aplica a stricto sensu, e pós-doutorado não se aplica 50 

a esta categoria. O Conselheiro Johnny informou ao conselho, que o Prof. Antonio 51 

Justino que a aprovação do conselho apenas para poder entrar na justiça requerendo 52 

seus direitos, pois, se não tiver este parecer não haverá possibilidade de requerer seus 53 

direitos perante a lei. O Conselheiro João Carlos, afirma que este pedido colocou o 54 

conselho em uma situação totalmente desagradável, e questiona se o curso de física está 55 

com a carga horária baixa, e ainda pergunta se consta em ata do colegiado de física o 56 

compromisso dos docentes em assumir a carga horária do Prof. Antonio Justino. 57 

Interroga sobre os motivos de colocar o afastamento em aprovação, mesmo sabendo que 58 

é ilegal, pede para o conselho aprovar para que possa entrar na justiça. Completa sua 59 

frase dizendo que no curso de matemática há vários professores querendo fazer 60 

doutorado, mas não cogitam a hipótese porque sabem que é ilegal. O Conselheiro 61 

Johnny informa que na lei consta apenas o impedimento para doutoramento, e não para 62 

pós-doutorado. Existe uma brecha para poder constar instâncias superiores, como neste 63 

caso. A Conselheira Dalva fala sobre abrir este precedente, votar neste pedido abrirá 64 
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oportunidade para que outros docentes façam o mesmo. O Prof. Adevailton sugere ao 65 

conselho passar a questão para o CONPEP, e caso esta instância aprove, o conselho 66 

também dará parecer favorável. O Conselheiro João Carlos sugere um parecer do José 67 

Humberto Nozella, Procurador Geral da Universidade Federal de Uberlândia, e revela 68 

que sua decisão será de acordo com o parecer do referido procurador. O Conselheiro 69 

Johnny mostra-se a favor de levar a decisão para o CONPEP. O Prof. Adevailton, pede 70 

maiores informações ao conselheiro Johnny, e diz ainda que a partir da resposta do 71 

procurador geral, o Colegiado de Física emitirá um parecer que será informado ao 72 

conselho para que possa decidir com maior segurança. 2-Aprovação da Proposta do 73 

Regimento Interno. Dando continuidade à leitura, discussão e aprovação de acordo 74 

com a reunião passada, o Prof. Adevailton prossegue com a aprovação da proposta de 75 

regimento interno. Capítulo II, da assembléia da FACIP, artigo 10, houve alterações, e 76 

diante dessas, permaneceu na seguinte forma: “Art. 10° A Assembléia da FACIP reunir-77 

se-á com as seguintes finalidades, em seu âmbito: I- opinar na formulação e atualizações 78 

do Plano de Desenvolvimento de Expansão (PDE); II- conhecer, discutir e sugerir 79 

modificações no Regimento Interno; III- manifestar-se sobre propostas de criação, 80 

desmembramento ou extinção de Cursos de Graduação ou Programas de Pós-81 

Graduação, bem como nas alterações do seu número de vagas; IV- manifestar-se sobre 82 

propostas de criação, desmembramento ou extinção de Núcleos e Órgãos 83 

Complementares; V- ouvir os diferentes segmentos da comunidade sobre o 84 

funcionamento das atividades da FACIP, propondo ações; VI- sugerindo cursos, 85 

projetos, convênios e ações a serem desenvolvidas em parceria com outras Unidades 86 

Acadêmicas ou Especiais de Ensino, bem como com entidades ou órgãos da sociedade; 87 

e VII- conhecer o Relatório Anual de Atividades”. No Artigo 11, do mesmo capítulo, 88 

houve alterações, permanecendo assim: “Art. 11° A Assembléia da FACIP terá a 89 

seguinte composição: I- Diretor da FACIP, como Presidente; II- todos os demais 90 

conselheiros do Conselho da FACIP; III- todos os demais docentes da FACIP; IV- todos 91 

os demais técnicos administrativos da FACIP; V- representantes do corpo discente 92 

regularmente matriculados na graduação e na pós-graduação da FACIP em número 93 

igual, no mínimo, ao dos técnicos administrativos; VI- dois representantes de ex-94 

estudantes de graduação e pós-graduação da FACIP; e VII- dois representantes de 95 

entidades ou órgãos da sociedade civil que tenham vínculo com as áreas de 96 
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conhecimento da FACIP, eleitos pelo CONFACIP. Foras retirados todos os três 97 

parágrafos deste artigo”. No Capítulo III, do conselho da FACIP, artigo 3 houveram 98 

alterações em alguns incisos. “IV- aprovar o Plano de Gestão do Diretor”. “XIV- 99 

aprovar, até o início de cada semestre, os planos de trabalho do corpo docente”. “XVII- 100 

deliberar sobre afastamento de docentes e técnico-administrativos para fins de formação 101 

e capacitação”. XIX- aprovar, quando representativa da FACIP, a participação de 102 

docentes e técnico-administrativos em Cursos de Graduação, Programas de Pós-103 

Graduação, atividades de pesquisa e extensão, atividades administrativas, Congressos, 104 

Simpósios, Seminários ou em qualquer outra atividade onde haja esta participação, 105 

interna ou externamente à UFU”. No artigo 15, do mesmo capítulo, houveram 106 

alterações também em alguns incisos, como: “V- representantes dos professores da 107 

FACIP; VI- representantes dos técnicos administrativos da FACIP; VII- representantes 108 

dos estudantes da FACIP; e VIII- um representante da comunidade externa”. No artigo 109 

16 do referido capítulo, permaneceu da seguinte forma: “Art. 16 Observado ao disposto 110 

no Estatuto, no Regimento Geral e neste Regimento Interno, o CONFACIP estabelecerá 111 

o número e a forma de escolha dos representantes previstos nos incisos V à VII, bem 112 

como a forma de escolha dos representantes previsto no inciso VIII. Às dezessete horas 113 

e dez minutos foi encerrada a reunião e, para constar, lavrei esta Ata que, após lida e 114 

aprovada, será assinada por mim, Lorraine Arantes, na qualidade de secretária, pelo Sr. 115 

Presidente e pelos conselheiros. Ituiutaba, 21de Outubro de 2009. 116 
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