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ATA DA 13ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 2009 DO CONSELHO DA 1 

FACULDADE DE CIÊNCIAS INTEGRADAS DO PONTAL – FACIP. 2 

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

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

Fundação Educacional de Ituiutaba – FEIT, nesta cidade, teve início à décima terceira 5 

reunião extraordinária do Conselho da Faculdade de Ciências Integradas do Pontal – 6 

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

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

final desta Ata. Ausência justificada dos Conselheiros: Anízio Márcio de Faria, Daniel 9 

Castanheiro Guimarães, Odaléa Aparecida Viana e Peterson Elizandro Gandolfi e 10 

ausência não justificada da conselheira Gerusa Gonçalves Moura. A sessão transcorreu 11 

da seguinte forma: 1-Posicionamento do CONFACIP acerca da situação criada pelo 12 

envio e divulgação do e-mail em anexo. O Presidente do Conselho, Prof. Adevailton 13 

Bernardo dos Santos, comunicou ao Conselho sobre a situação formada pelo envio de 14 

um e-mail para a lista de professores por parte do Prof. Antônio Justino Ruas Madureira 15 

e pela divulgação deste e-mail para toda a comunidade da FACIP, pelo Prof. Carlos 16 

Roberto dos Anjos Candeiro. Disse que a divulgação deste e-mail, anteriormente restrito 17 

à lista de professores, para a comunidade acadêmica gerou uma revolta muito grande na 18 

mesma. Disse que realizou uma consulta prévia à Procuradoria Geral da UFU, versando 19 

sobre a situação, e que esta informou que as atitudes de ambos os professores recairiam 20 

em penalidades referentes ao regime disciplinar dos servidores públicos, disse ainda que 21 

cabe ao Conselho Diretor aplicar as penalidades, mas que para isso ocorrer tem que ser 22 

aberto um processo administrativo. O Conselheiro João Carlos Moreira, Coordenador 23 

do Curso de Matemática, disse que pesquisou todas as resoluções do CONDIR e que 24 

não encontrou nada sobre regime disciplinar, disse que caberia à Direção da FACIP 25 

abrir o processo administrativo e que o Conselho não teria competência originária para 26 

julgar o caso. O Conselheiro Aurelino José Ferreira Filho, Representante da Extensão 27 

da Área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, disse que existe dentro da 28 

Universidade uma Comissão Permanente de Sindicância e Inquérito Administrativo 29 

(COPSIA) que trata de assuntos como este. A Conselheira Nayara Macedo Guimarães, 30 

Representante Discente, disse não entender o motivo pelo qual o Prof. Antônio Justino 31 

encaminhou este e-mail. A Conselheira Dalva Maria de Oliveira Silva, Coordenadora 32 
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do Curso de História, respondeu que o referido professor não teve motivação alguma, 33 

disse que a intenção do e-mail era divulgar o sucesso alcançado pelas inscrições para o 34 

Curso de Engenharia de Produção, disse ainda que esta euforia do professor em relação 35 

ao Curso de Engenharia de Produção se voltou contra os outros cursos já existentes na 36 

FACIP. O Conselheiro João Carlos disse não saber se seria ético por parte do Conselho 37 

julgar o mérito da questão. O Prof. Adevailton respondeu dizendo que a intenção em 38 

convocar a reunião do Conselho não seria julgar as atitudes dos professores, mas sim 39 

que o Conselho tivesse um posicionamento frente aos dois eventos ocorridos, o primeiro 40 

que foi o encaminhamento do e-mail e o segundo que foi a divulgação do referido e-41 

mail para a Comunidade Acadêmica. O Conselheiro Aurelino corroborou a opinião do 42 

Prof. Adevailton dizendo que o Conselho tem que se posicionar acerca dos fatos 43 

ocorridos. O Conselheiro Adriel Rodrigues Vieira Júnior, Representante Discente, disse 44 

discordar de qualquer posicionamento que revele certa proteção à atitude do Prof. 45 

Antônio Justino, disse não discordar da atitude do Prof. Carlos Roberto ao divulgar o e-46 

mail, disse que se tivesse recebido este e-mail também manifestaria sua indignação de 47 

alguma forma. Disse não saber se é vantajoso para a Universidade ter em seu quadro 48 

docente um professor que tem atitudes como a do Prof. Antônio Justino, complementou 49 

que este tipo de professor não agrega em nada à Universidade. A Conselheira Mical de 50 

Melo Marcelino Magalhães, Representante do Ensino da Área de Ciências Humanas e 51 

Sociais Aplicadas, disse que a atitude do Conselho não é de proteção ao referido 52 

professor e acrescentou que o Prof. Antônio Justino agrega em muito à Universidade. O 53 

Conselheiro Adriel disse que a forma que o Prof. Antônio Justino encontrou para 54 

parabenizar o Curso de Engenharia de Produção minimizou os alunos e os outros cursos 55 

da FACIP, disse que o professor deveria ter mais consciência social. O Conselheiro 56 

Armindo Quillici Neto, Representante da Pesquisa da Área de Ciências Humanas e 57 

Sociais Aplicadas, questionou até que ponto a abertura de um processo administrativo 58 

atrapalharia a consolidação da FACIP dentro da Universidade Federal de Uberlândia. O 59 

Prof. Adevailton disse não ter no Regimento Geral da UFU a forma de como as 60 

penalidades deverão ser aplicadas, nem tão pouco qual a autoridade competente para tal 61 

ato. Disse que se o Conselho resolver aplicar uma penalidade, estaria julgando o caso. A 62 

Conselheira Dalva disse que infelizmente na UFU existem vários processos 63 

administrativos envolvendo professores, que nós enquanto servidores públicos temos 64 
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normas de conduta a serem seguidas e que neste caso acha que caberia uma advertência, 65 

disse ainda que o Curso de História aprovou em seu Colegiado um documento 66 

solicitando um moção de repúdio à atitude do Prof. Antônio Justino e uma manifestação 67 

de advertência para o mesmo. Disse também que o e-mail é considerado ofensivo a toda 68 

Comunidade Acadêmica e que caberia à Direção da FACIP o modo de como seria 69 

realizada a advertência solicitada. Disse ainda ter conversado com o Prof. Carlos 70 

Roberto e que manifestou sua opinião em relação à atitude adotada pelo mesmo ao 71 

divulgar o e-mail para toda a comunidade, disse que achou antiética a atitude do mesmo 72 

e que os discentes poderiam ter sido poupados desta situação, que a atitude dele não 73 

agrega em nada ao crescimento da FACIP e que a advertência deveria ser aplicada aos 74 

dois docentes e que deveriam ser anexadas junto à advertência as normas de conduta 75 

dos servidores públicos que os mesmos infringiram. O Prof. Adevailton fez a seguinte 76 

leitura do documento encaminhado pelo Curso de História: “Prezado Senhor, em 77 

reunião realizada no dia 25 de novembro, o Colegiado Ampliado  do Curso de 78 

Graduação em História, a partir de solicitação de um de seus membros, abordou sobre o 79 

e-mail enviado pelo Prof. Justino Madureira à lista de professores de FACIP 80 

apresentando abaixo: 'Pessoal, são 44 vagas por semestre da engenharia de produção 50 81 

por cento são do PAES. Agora são no vestibular. Foram 200 inscritos (parcial). São 9 82 

candidatos por vaga. De longe a maior competição do Pontal. Creio que o triplo da 83 

maior competição dos cursos velhos. Ha, ha , há! Grande competição = melhores 84 

alunos. Conseqüências fúteis ? Monitorias? Todos  (da física, matemática, química, 85 

culinária, etc, etc) serão dos alunos da engenharia de produção. Estágios em geral? 86 

Todos serão dos alunos da engenharia de produção. Péssimo professor? Observe ele 87 

quando leciona para alunos da engenharia de produção, pois o fator alunos tontos é 88 

amortizado. Há! Será uma referência que calará a boca dos aluninhos de merda. Acho 89 

ótimo! Just'. Considerando inapropriados os termos e o teor do referido e-mail, 90 

desrespeitoso à Comunidade Acadêmica e principalmente tendo em vista o histórico de 91 

construção desta Unidade, o Colegiado aprovou por unanimidade uma moção ao seu 92 

autor, solicitando que seja expedida uma advertência ao Prof.Justino Madureira por falta 93 

de ética e decoro no ambiente de trabalho e pelo desrespeito a comunidade acadêmica. 94 

Agradecemos a atenção dispensada e ficaremos no aguardo das providências”. Após 95 

esta leitura o Prof. Adevailton fez a leitura de um abaixo assinado encaminhado pelos 96 
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alunos do Curso de Matemática, onde é alegado que houve uma omissão por parte da 97 

Direção da FACIP em resolver o caso no momento em que o e-mail foi encaminhado 98 

para a lista de professores. O Prof. Adevailton respondeu que o assunto já seria pautado 99 

para a próxima reunião ordinária do Conselho, mas que devido aos acontecimentos 100 

posteriores (a divulgação do e-mail), este assunto foi pautado no Conselho em reunião 101 

extraordinária. A Conselheira Betânia de Oliveira Laterza Ribeiro, Coordenadora do 102 

Curso de Pedagogia, questionou se seria conveniente discutir as ações dos 2 professores 103 

sem a presença dos mesmos. Faz um encaminhamento para que se dê oportunidade de 104 

defesa para os 2 professores, para depois tomar algum tipo de decisão. O Conselheiro 105 

Aurelino disse que ao darmos direito de defesa aos professores, há uma presunção de 106 

que está havendo um julgamento. O Conselheiro Armindo disse que o Prof. Carlos 107 

Roberto havia encaminhado o e-mail para a ouvidoria da Universidade, e que desta 108 

forma a ouvidoria poderia decidir também por abrir ou não o processo administrativo, 109 

mas que o Conselho deveria fazer uma advertência aos professores, até mesmo por uma 110 

questão de resguardar o Conselho e a Direção da FACIP em um possível processo 111 

administrativo. A Conselheira Dalva disse que a posição dela não significa um 112 

julgamento, mas que diante da ofensa, fazer uma advertência é função da Direção. A 113 

Conselheira Nayara disse que os alunos querem saber o motivo do e-mail e que eles 114 

merecem uma explicação para evitar conversas de corredor. A Conselheira Dalva 115 

ponderou que não cabe ao Conselho prolongar esta situação, chamar os alunos para uma 116 

explicação formal aparentaria uma investigação por parte do Conselho, fazer esta 117 

explicação estaria fugindo à competência do Conselho. O Prof. Adevailton disse que 118 

encaminhou um ofício ao DCE informando as atitudes que foram tomadas e que após 119 

esta reunião encaminharia outro ofício ao DCE informando da decisão deste Conselho. 120 

O Conselheiro João Carlos disse já ter havido problemas em relação a desrespeito por 121 

parte de docentes em relação a discentes no Curso de Matemática, e que para sanar estes 122 

problemas ele utiliza a advertência oral, uma atitude que vem dando resultados positivos 123 

dentro do Curso para resolução de problemas. O Prof. Adevailton disse que 124 

aparentemente se tem dois encaminhamentos, um por parte da Conselheira Dalva, que 125 

encaminha a aplicação de uma advertência escrita, e outro por parte do Conselheiro 126 

João Carlos que encaminha a aplicação de uma advertência oral. O Conselheiro 127 

Benecildo Amauri Riguetto, Coordenador do Curso de Química, disse que se deve 128 
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apontar na advertência os artigos da lei 8112 e do Regimento Geral da UFU que foram 129 

infringidos pelos professores. O Prof. Adevailton concluiu desta forma que uma 130 

advertência para os 2 professores é uma questão unânime, agora resta decidir se esta 131 

advertência seria escrita ou verbal. O Conselheiro João Carlos defende a advertência 132 

verbal, uma vez que quando uma advertência escrita é imputada a algum aluno fica 133 

registrada na ficha do mesmo esta advertência, e que não seria necessário que ocorresse 134 

isso com os docentes. O Conselheiro Benecildo fez a seguinte leitura do art. 129 da lei 135 

8112: “A advertência será aplicada por escrito, nos casos de violação de proibição 136 

constante do art. 117, incisos I a VIII e XIX, e de inobservância de dever funcional 137 

previsto em lei, regulamentação ou norma interna, que não justifique imposição de 138 

penalidade mais grave”. O Conselheiro João Carlos mediante a leitura do referido artigo 139 

retira seu encaminhamento de uma advertência verbal, uma vez que é defensor da 140 

legalidade. Procedeu-se a votação. Advertência escrita aprovada por unanimidade. Às 141 

dezesseis horas e quinze minutos foi encerrada a reunião e, para constar, lavrei esta Ata 142 

que, após lida e aprovada, será assinada por mim, Roberta Lisboa, na qualidade de 143 

Secretária, pelo Sr. Presidente e pelos Conselheiros. Ituiutaba, 30 de Novembro de 144 

2009. 145 
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