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ATA DA 11ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA/2009 DO CONSELHO DA 1 

FACULDADE DE CIÊNCIAS INTEGRADAS DO PONTAL – FACIP. 2 

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

quatorze horas e quinze minutos, na Sala 02 do Bloco A2, no espaço da Fundação 4 

Educacional de Ituiutaba – FEIT, nesta cidade, teve início à décima primeira 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 justificada dos Conselheiros: João Carlos Moreira, Mical de Melo 9 

Marcelino Magalhães e Odaléa Aparecida Viana, ausência não justificada do 10 

Conselheiro Daniel Castanheiro Guimarães. A sessão transcorreu da seguinte forma. 11 

1.1-Alteração do ponto de pauta. O Presidente do Conselho, Prof. Adevailton 12 

Bernardo dos Santos solicitou a inversão do ponto de pauta do primeiro item, pois o 13 

Conselheiro Jonnhy Vilcarromero Lopez, responsável pela apresentação não havia 14 

chegado ainda. 1.2-Apresentação do projeto pedagógico do Curso de 15 

Administração, pelo Conselheiro Peterson Elizandro Gandolfi.  O Conselheiro 16 

Peterson Elizandro Gandolfi apresentou ao Conselho o motivo da alteração do projeto 17 

pedagógico do Curso de Administração, falou que esta alteração se deve à necessidade 18 

pedagógica, pois este se encontra muito pesado e robusto, além de que muitos 19 

professores novos chegaram e trouxeram novas propostas e tiveram que alterar a carga 20 

horária de disciplinas vinculadas ao Curso de Matemática, discursou ainda sobre a 21 

situação do egresso no Curso de Administração, que este deve ser mais empreendedor e 22 

arrojado. Disse ainda da necessidade de revisar certas disciplinas devido ao nível de 23 

ingressantes que se visualiza hoje, citou o exemplo da disciplina de informática. 24 

Apresentou ao Conselho a necessidade de se realizar projetos interdisciplinares e 25 

projetos de pesquisa, para incentivar a produção científica dentro do curso. Apresentou 26 

ainda a grade curricular do curso (em anexo) e falou sobre a disciplina de cálculo 27 

numérico, que passará a ser optativa, disse também que o fato do mesmo professor dar 28 

disciplinas em semestres seguidos, não é agradável, e que o ideal apresentado é que o 29 

professor dê um prazo entre os semestres. Disse ainda que as disciplinas que são 30 

obrigatórias serem dadas por psicólogos, pelo fato de não dispormos de psicólogos, 31 

passará a ser a disciplina de comportamento organizacional e que será dada por 32 
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professores do Curso de Administração e a parte específica será dada através de 33 

palestras e mini-cursos. O Conselheiro Jonnhy Vilcarromero Lopez, Coordenador do 34 

Curso de Física, questionou a quantidade de horas do curso, haja vista a grande 35 

mudança na grade curricular, questionou ainda a questão dos pré-requisitos, que foram 36 

quase todos eliminados, questionou também sobre o ENADE e a matéria de matemática 37 

financeira, se será dada por professor do Curso de Matemática ou do Curso de 38 

Administração. O Conselheiro Peterson esclareceu que a referida matéria será dada por 39 

um financista, do Curso de Administração. O Prof. Adevailton questionou o nome 40 

gestão em várias disciplinas, pois estas disciplinas teriam que ser dadas necessariamente 41 

por professores da FAGEN, ponto este que vem sendo muito discutido em reuniões do 42 

CONSUN, sugeriu que para evitar estes tipos de conflitos a solução seria mudar o nome 43 

da disciplina, questionou ainda a questão da disciplina de cálculo numérico ser optativa. 44 

O Conselheiro Peterson esclareceu que as disciplinas que dependem da disciplina de 45 

cálculo, depende de cálculos básicos. A Conselheira Dalva Maria de Oliveira Silva, 46 

Coordenadora do Curso de História, questionou as disciplinas que trabalham com o lado 47 

humano, que serão dadas apenas por professores do Curso de Administração, que esta 48 

posição do curso interferiria na formação humana dos discentes. O Conselheiro 49 

Armindo Quillici Neto, Representante da Pesquisa da Área de Ciências Humanas e 50 

Sociais Aplicadas questionou também as disciplinas da área de humanas, que palestras e 51 

mini-cursos não são suficientes para a formação humana do discente. A Conselheira 52 

Betânia de Oliveira Laterza Ribeiro, Coordenadora do Curso de Pedagogia, questionou 53 

qual formação teria um profissional que não teve disciplinas dadas por profissionais da 54 

área, que talvez teríamos problemas com o MEC. O Conselheiro Peterson respondeu 55 

que este problema é devido à quantidade de professores que temos. O projeto foi 56 

colocado em votação. Procedeu-se a votação. Projeto aprovado com quatro abstenções. 57 

1.3-Apresentação do projeto pedagógico do Curso de Ciências Contábeis, pela 58 

Profª. Marli Auxiliadora da Silva. A Profª. Marli Auxiliadora da Silva apresentou ao 59 

Conselho a reestruturação parcial do projeto pedagógico do Curso de Ciências 60 

Contábeis (em anexo), disse que devido a oferta do Curso de Engenharia de Produção 61 

para o primeiro semestre de dois mil e dez, foi necessário que houvesse uma 62 

reformulação das disciplinas que são dadas por docentes do Curso de Matemática no 63 

Curso de Ciências Contábeis, para disponibilizar estes professores para o Curso de 64 
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Engenharia de Produção. Disse ainda que a redução das cargas horárias das disciplinas 65 

de matemática e estatística foi complementada com disciplinas em métodos e técnicas 66 

de pesquisa e informática. Disse também que esta redução da carga horária não 67 

compromete o conteúdo do discente e que a carga horária está em conformidade com as 68 

especificações do MEC. O Conselheiro Jonnhy questionou se seria necessária a 69 

apresentação do CONFACIP, pois não foi alterada nem cinco por cento da grade. A 70 

Profª. Marli respondeu que como foi alterada a ementa das disciplinas, a matéria teria 71 

que ser apreciada pelo CONFACIP e posteriormente pelo CONGRAD. O projeto foi 72 

colocado em votação. Procedeu-se a votação. Projeto aprovado com unanimidade. 1.4-73 

Apresentação do projeto pedagógico do Curso de Matemática, pela Comissão de 74 

Reforma do projeto Pedagógico da Matemática. O Prof. Valeriano Antunes de 75 

Oliveira apresentou ao Conselho as mudanças do projeto pedagógico do Curso de 76 

Matemática (em anexo). Disse que todos os prazos, duração e diretrizes curriculares 77 

estão dentro das especificações do MEC. Apresentou também o fluxo curricular (em 78 

anexo) do novo projeto pedagógico do Curso de Matemática bacharelado integral. O 79 

Prof. Homero Ghioti da Silva complementou que agora o bacharelado e a licenciatura 80 

no Curso de Matemática estão totalmente separados, que não há mais a possibilidade de 81 

escolha entre bacharelado e licenciatura depois do segundo ano, disse ainda que todas as 82 

disciplinas foram reformuladas. O Prof. Valeriano apresentou também o fluxo curricular 83 

(em anexo) da licenciatura noturna, apresentou ainda uma comparação dos fluxos. A 84 

Conselheira Vanessa Suzuki Kataguiri, Coordenadora do Curso de Ciências Biológicas, 85 

questionou a carga horária da disciplina de TCC. O Conselheiro Jonnhy questionou 86 

quais seriam as disciplinas optativas. O projeto foi colocado em votação com a alteração 87 

de passar a disciplina de libras do nono período para o oitavo e incluir as disciplinas de 88 

física experimental I, II, III e IV e laboratório de física moderna tanto no bacharelado 89 

quanto na licenciatura como optativas. Procedeu-se a votação. Projeto aprovado com 90 

unanimidade. 1.5-Apresentação do projeto pedagógico do Curso de Química 91 

Bacharelado Integral, pelo Conselheiro Benecildo Amauri Riguetto. O Conselheiro 92 

Benecildo Amauri Riguetto, Coordenador do Curso de Química, apresentou ao 93 

Conselho o novo projeto pedagógico do Curso de Química bacharelado integral (em 94 

anexo). O projeto foi colocado em votação com a alteração de incluir as disciplinas de 95 

física experimental IV, laboratório de física moderna e física moderna como optativas. 96 
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Procedeu-se a votação. Projeto aprovado com unanimidade. 1.6-Apresentação do 97 

projeto pedagógico do Curso de Química Licenciatura Noturno, pelo Conselheiro 98 

Benecildo Amauri Riguetto. O Conselheiro Benecildo Amauri Riguetto, Coordenador 99 

do Curso de Química, apresentou ao Conselho o novo projeto pedagógico do Curso de 100 

Química licenciatura noturno, apresentou a grade curricular (em anexo). Disse ainda 101 

que no projeto pedagógico existe uma tabela comparativa com as equivalências das 102 

disciplinas do novo projeto com o antigo. O projeto foi colocado em votação com a 103 

alteração de incluir as disciplinas de física experimental IV, física IV, laboratório de 104 

física moderna e física moderna como optativas. Procedeu-se a votação. Projeto 105 

aprovado com unanimidade. 1.7-Apresentação do projeto pedagógico do Curso de 106 

Serviço Social, pela Comissão de Elaboração do Projeto Pedagógico do Curso de 107 

Serviço Social. O Prof. Eduardo Giavara apresentou ao Conselho o projeto pedagógico 108 

do Curso de Serviço Social (em anexo). A Conselheira Betânia solicitou que a 109 

disciplina de filosofia fosse deslocada para o segundo semestre, a de psicologia para o 110 

terceiro semestre e a disciplina de antropologia para o primeiro semestre. O Conselheiro 111 

Jonnhy questionou o motivo pelo qual o TCC se encerra no oitavo período. A Profª. 112 

Janaína Zito Losada esclareceu que o intuito do curso não é a pesquisa, mas sim prático, 113 

por isso o foco no nono período na produção conhecimento do serviço e em seminários. 114 

O Conselheiro Wallison da Silva Rosa, Representante da Extensão da Área de Ciências 115 

Exatas e Naturais, questionou a disciplina de estatística, se ela seria experimental, se 116 

não seria necessárias outras disciplinas de matemática para suportar a disciplina. A 117 

Conselheira Vanessa parabenizou a comissão por elaborar um projeto que não era do 118 

seu curso que é um trabalho árduo, questionou qual seria a carga horária do estágio 119 

supervisionado e onde está legalizado, questionou também a nomenclatura de 120 

supervisão de estágio, se existe esta nomenclatura na UFU, questionou também a carga, 121 

pois o curso é matutino e todo o estágio dele tem que ser feito no período matutino. O 122 

Prof. Adevailton sugeriu que o curso fosse colocado no período integral devido a 123 

problemas de estrutura física na FACIP. A Conselheira Dalva informou que o edital do 124 

vestibular saiu como matutino e que o curso de História, que é o curso que propôs o 125 

Curso de Serviço Social, já havia decidido que o curso seria diurno, além de isto já ter 126 

sido discutido neste Conselho. O Conselheiro Benecildo disse que se o curso que propôs 127 

o curso de Serviço Social colocou no matutino, cabe a todos aceitar a decisão do curso 128 
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de História. O Conselheiro Aurelino José Ferreira Filho, Representante da Extensão da 129 

Área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, disse que a questão da estrutura física é 130 

séria, mas que não devemos enterrar o curso, colocando-o no período integral, pois 131 

perderemos alunos que na sua maioria trabalha e não tem disponibilidade para cursar o 132 

período integral, a solução seria retomar a reitoria e solicitar recursos. O Prof. 133 

Adevailton questionou que existem discussões sobre espaço físico na FACIP, e que é 134 

um problema que deve ser levado em conta, questionou ainda qual seria a real 135 

finalidade do curso e qual a estrutura que temos para trazer este curso. O projeto foi 136 

colocado em votação com a alteração solicitada pela Conselheira Betânia, a solicitação 137 

de verificação no Curso de Matemática sobre a disponibilidade de um professor do 138 

curso e as alterações solicitadas pela Conselheira Vanessa, e a comissão irá alterar o 139 

semestre em que a disciplina do Curso de Pedagogia será oferecido, conforme 140 

solicitado, mas irá verificar a possibilidade de qual a disciplina será alterada. Procedeu-141 

se a votação. Projeto aprovado com 1 abstenção. 1.8-Aprovação da ata da 11ª reunião 142 

extraordinária do CONFACIP. A ata foi lida. Colocou-se em votação. Ata aprovada 143 

por unanimidade. Às dezoito horas e trinta minutos foi encerrada a reunião e, para 144 

constar, lavrei esta Ata que, após lida e aprovada, será assinada por mim, Roberta 145 

Lisboa, na qualidade de secretária, pelo Sr. Presidente e pelos conselheiros. Ituiutaba, 146 

28 de Outubro de 2009. 147 
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