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ATA DA 12ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA/2009 DO CONSELHO DA 1 

FACULDADE DE CIÊNCIAS INTEGRADAS DO PONTAL – FACIP. 2 

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

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

Educacional de Ituiutaba – FEIT, nesta cidade, teve início à décima segunda 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: Adriel Rodrigues Vieira Júnior, Mara 9 

Alves Soares e Odaléa Aparecida Viana. Ausência não justificada dos Conselheiros: 10 

Dalva Maria de Oliveira Silva, Mical de Melo Marcelino Magalhães e Wallison da Silva 11 

Rosa. A sessão transcorreu da seguinte forma: 1-Solicitação de afastamento do Prof. 12 

Antônio Justino Ruas Madureira para cursar pós-doutorado no exterior, pelo 13 

Conselheiro Johnny Vilcarromero Lopez. O Conselheiro Johnny Vilcarromero 14 

Lopez, Coordenador do Curso de Física, informou ao Conselho que não tinha nenhum 15 

novo posicionamento acerca do tema abordado por estar aguardando um parecer da 16 

Procuradoria Geral da UFU e que depois de posse deste parecer irá solicitar novamente 17 

a inclusão deste item como ponto de pauta no Conselho. O Presidente do Conselho, 18 

Prof. Adevailton Bernardo dos Santos, informou ao Conselho que o Prof. Antônio 19 

Justino Ruas Madureira encaminhou um documento à direção da FACIP solicitando 20 

apenas uma declaração de interesse da FACIP, constando que a mesma tem interesse de 21 

que o referido professor faça parte de um convênio firmado com a Universidade de 22 

Valência, disse ainda que recebeu a Ata da Reunião do Colegiado do Curso de Física 23 

onde consta que os professores do referido curso assumiriam a carga horária do Prof. 24 

Antônio Justino. O Conselheiro João Carlos Moreira, Coordenador do Curso de 25 

Matemática, questionou que o Prof. Antônio Justino tem apenas a intenção de participar 26 

de um convênio, mas que o Colegiado do Curso de Física assume as aulas do referido 27 

professor, que então não seria apenas uma intenção, seria um afastamento. O Prof. 28 

Adevailton disse que de posse desta declaração de interesse da Unidade, o Prof. Antônio 29 

Justino irá encaminhá-la ao Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação, Prof. Alcimar, e 30 

que o mesmo irá negar a solicitação do professor, disse ainda que o professor de posse 31 

desta negação irá solicitar judicialmente a sua participação neste convênio, que esta é a 32 
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intenção do professor. O Prof. Adevailton disse ainda que esta declaração da Unidade é 33 

apenas uma declaração de interesse de que o referido professor participe do convênio, 34 

não é o pedido de afastamento. O Conselheiro João Carlos disse que o Conselho 35 

continua aguardando o parecer da Procuradoria acerca deste tema. O Prof. Adevailton 36 

solicitou ao Conselheiro Johnny que apresente em próxima reunião do Conselho o 37 

parecer da Procuradoria. 2-Informe. O Prof. Adevailton Bernardo dos Santos informou 38 

ao Conselho que aceitou a justificativa de ausência do Conselheiro discente Daniel 39 

Castanheiro Guimarães na 11ª reunião extraordinária do CONFACIP. Disse ainda que a 40 

justificativa não foi encaminhada em tempo hábil e que como a ata da referida reunião 41 

já foi aprovada pelo Conselho, que esta informação seria uma retificação da ata, disse 42 

também que caso não tivesse aceitado a justificativa do referido Conselheiro, a cadeira 43 

já estaria em vacância pois seria a terceira ausência sem justificativa do mesmo. 3- 44 

Alteração da carga horária teórica e prática da disciplina Análise Instrumental I – 45 

GQI039 do Curso de Química pelo Conselheiro Benecildo Amauri Riguetto. O 46 

Conselheiro Benecildo Amauri Riguetto, Coordenador do Curso de Química, informou 47 

ao Conselho que o procedimento a ser adotado nesta situação é encaminhar uma 48 

solicitação da alteração à DIREN – Diretoria de Ensino para conhecimento e parecer, e 49 

após isso aprovação pelo Conselho da Unidade. Desta forma o Conselheiro Benecildo 50 

fez a leitura da solicitação encaminhada à DIREN (em anexo) e do parecer da 51 

PROGRAD acerca da solicitação (em anexo). O Prof. Adevailton questionou ao 52 

Conselho se já estaria apto a votar, visto que já tem o parecer favorável da PROGRAD 53 

acerca da alteração e a justificativa do curso. O Conselheiro Benecildo fez a leitura da 54 

decisão administrativa 01/2009 (em anexo). Procedeu-se a votação. Decisão 55 

administrativa aprovada por unanimidade. 4-Aprovação da Proposta do Regimento 56 

Interno. O Prof. Adevailton informou ao Conselho que em reunião passada, as 57 

discussões se encerraram no artigo dezesseis e que prosseguiriam a partir do artigo 58 

dezessete. O Conselheiro Aurelino José Ferreira Filho, Representante da Extensão da 59 

Área de Humanas e Sociais Aplicadas, questionou sobre o gênero abordado nos artigos 60 

referentes ao capítulo quatro, sobre a diretoria da FACIP, se não poderíamos acrescentar 61 

o gênero feminino ao texto também. O Conselheiro João Carlos disse que no Regimento 62 

Geral da UFU está desta forma e que se fizéssemos alterações não passaria pela 63 

aprovação do CONSUN. O Conselheiro Aurelino disse que deveríamos inovar neste 64 
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sentido. O Conselho achou por bem não alterar o gênero. O Conselheiro Aurelino 65 

questionou ao Conselho sobre a quantidade de atribuições impostas às Coordenações de 66 

Curso, no capítulo cinco. O Conselheiro João Carlos respondeu que seria uma cópia do 67 

Regimento Geral e que não poderíamos alterar estas atribuições. O Prof. Adevailton 68 

alertou ao Conselho que não se trata de uma cópia do Regimento Geral, uma vez que no 69 

Regimento Geral existem quatorze incisos que abordam o tema e no Regimento Interno 70 

existem vinte e um incisos. O Conselheiro João Carlos assumiu que existem realmente 71 

mais atribuições no Regimento Interno. O Conselheiro Benecildo solicitou que se 72 

retirasse o inciso três do artigo vinte e nove, e disse que esta definição de qual 73 

coordenador irá representar a FACIP no CONSUN poderia ser resolvida no próprio 74 

Conselho. O Conselho aceitou a retirada. O Prof. Adevailton questionou o inciso 75 

dezoito do artigo vinte e nove, se caberia ao Coordenador de Curso coordenar a 76 

matrícula ou à PROGRAD, se não seria um conflito. O Conselho achou por bem alterar 77 

a redação para: orientar os discentes no processo de matrícula. O Conselheiro Anízio 78 

Márcio de Faria, Representante da Pesquisa na Área de Ciências Exatas e Naturais, 79 

questionou a palavra convênio no inciso dezenove do artigo vinte e nove. O Conselho 80 

decidiu por retirar a palavra convênio do referido inciso. Da mesma forma o inciso três 81 

do artigo trinta e seis foi retirado, o inciso vinte do referido artigo passou a redação 82 

para: orientar os discentes no processo de matrícula e a palavra convênio foi retirada do 83 

inciso vinte e um do mesmo artigo. O Conselheiro Aurelino questionou ao Conselho 84 

sobre as coordenações de área, se não seria um peso a mesma pessoa representar 85 

pesquisa e extensão em conjunto. A Conselheira Roberta Lisboa, Representante Técnico 86 

Administrativa, sugeriu que o Regimento Interno acolhesse a figura de quatro 87 

representantes de área, um representante da pesquisa da área de ciências exatas e 88 

naturais, um representante da pesquisa da área de ciências humanas e sociais aplicadas, 89 

um representante da extensão da área de ciências exatas e naturais e um representante da 90 

extensão da área de ciências humanas e sociais aplicadas. O Conselheiro João Carlos 91 

disse que esta divisão traria problemas em relação à remuneração destes representantes, 92 

uma vez que eles teriam direito a funções gratificadas para exercerem o cargo e que o 93 

Prof. Júlio Portela teria garantido à FACIP a possibilidade de liberação de somente duas 94 

funções gratificadas para este fim. O Conselheiro Aurelino apoiou a Conselheira 95 

Roberta e disse que os projetos, editais e procedimentos da área de extensão e da área de 96 
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pesquisa são bem diferenciados e que seria muito difícil uma pessoa conseguir 97 

representar as duas áreas. O Prof. Adevailton colocou em votação a proposta da 98 

Conselheira Roberta de se alterar as coordenações para quatro e a proposta do Prof. 99 

João Carlos de se manter da forma em que se encontra. Procedeu-se a votação. A 100 

proposta do Prof. João Carlos foi aceita com sete votos, contra seis votos da proposta da 101 

Conselheira Roberta e duas abstenções. O Prof. Adevailton sugeriu que no parágrafo 102 

primeiro do artigo quarenta e três fosse acrescentado: desde que aprovado pelo 103 

Conselho da FACIP. O Conselho acatou a sugestão. A Conselheira Roberta disse que 104 

estava sentindo falta no título quatro, acerca dos colegiados deliberativos, de regras de 105 

funcionamento e que poderia ser acrescentado ao Regimento Interno os artigos do 106 

Regimento Geral que tratam acerca deste tema. Sugestão aceita pelo Conselho, inclusão 107 

dos artigos duzentos e trinta e oito até duzentos e cinqüenta do Regimento Geral no 108 

Regimento Interno após o artigo cinqüenta e um. A Conselheira Roberta solicitou ao 109 

Conselho que se acrescentasse um inciso no artigo treze, acerca das competências do 110 

Conselho da FACIP, sobre a apreciação dos projetos de pesquisa e extensão. Solicitação 111 

aceita pelo Conselho. O Prof. Adevailton sugeriu que se acrescentasse um inciso no 112 

artigo treze, referente à escolha do Coordenador que irá representar a FACIP no 113 

CONSUN. Sugestão aceita pelo Conselho. O Prof. Adevailton colocou em votação a 114 

proposta de Regimento Interno da FACIP com as devidas alterações sugeridas e aceitas 115 

pelo Conselho. Procede-se a votação. Proposta aceita por unanimidade. Às dezessete 116 

horas e trinta minutos foi encerrada a reunião e, para constar, lavrei esta Ata que, após 117 

lida e aprovada, será assinada por mim, Roberta Lisboa, na qualidade de secretária, pelo 118 

Sr. Presidente e pelos conselheiros. Ituiutaba, 04 de Novembro de 2009. 119 

Adevailton Bernardo dos Santos____________________________________________ 120 

Ana Rúbia  Muniz dos Santos Pereira________________________________________ 121 

Anízio Márcio de Faria____________________________________________________ 122 

Armindo Quilicci Neto ___________________________________________________ 123 

Aurelino José Ferreira Filho________________________________________________ 124 

Benecildo Amauri Riguetto________________________________________________ 125 

Bethânia de O. Laterza Ribeiro_____________________________________________ 126 

Daniel Castanheiro Guimarães______________________________________________ 127 

Gerusa Gonçalves Moura__________________________________________________ 128 
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João Carlos Moreira_____________________________________________________ 129 

Johnny Vilcarromero Lopez________________________________________________ 130 

Nayara Macedo Guimarães________________________________________________ 131 

Peterson Elizandro Gandolfi_______________________________________________ 132 

Roberta Lisboa__________________________________________________________ 133 

Valesca Corrêa Pereira____________________________________________________ 134 

Vanessa Suzuki Kataguiri__________________________________________________ 135 


