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 ATA DA 2ª REUNIÃO/2009 EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DA 1 

FACULDADE DE CIÊNCIAS INTEGRADAS DO PONTAL – FACIP. 2 

Ao primeiro dia do mês de junho do ano de dois mil e nove, segunda-feira, às quatorze 3 

horas e dez minutos, na sala número dois do primeiro piso do bloco A2, no espaço da 4 

Fundação Educacional de Ituiutaba – FEIT, nesta cidade, teve início a segunda reunião 5 

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

do presente ano, sob presidência da diretora da unidade acadêmica, Profª. Odaléa 7 

Aparecida Viana e com a participação dos conselheiros citados no final desta Ata. 8 

Ausência justificada da Conselheira Valesca Correa Pereira e ausência não justificada 9 

do Conselheiro Willian Mariano Santos. A sessão transcorreu na seguinte ordem: 1-10 

Inversão de Pauta. A Presidente Profª. Odaléa Aparecida Viana propôs a inversão de 11 

pauta do item número um para o item número dois, pois não tinha quorum para 12 

aprovação da ata da terceira reunião do Conselho. Proposta aceita. 2-Proposta de 13 

renovação dos assentos no Conselho dos Representantes: Extensão ( Área de 14 

Humanas e Sociais Aplicadas ), CONDIR ( Área de Humanas e Sociais Aplicadas e 15 

Área de Exatas e Naturais ), Pesquisa ( Área de Humanas e Sociais Aplicadas ) e 16 

discentes. A Profª. Odaléa apresentou ao Conselho o pedido de desligamento do 17 

Conselheiro Cairo Mohamad Ibrahim Katrib, Representante da Extensão, e explicou ao 18 

Conselho o motivo da inclusão deste item na pauta da reunião, disse que o assento dos 19 

conselheiros docentes representantes da Extensão ( Área de Humanas e Sociais 20 

Aplicadas ), dos representantes do Condir ( Área de Humanas e Sociais Aplicadas e 21 

Área de Exatas e Naturais ) e dos representantes da Pesquisa ( Área de Humanas e 22 

Sociais Aplicadas ) está expirado conforme acordo efetuado entre as áreas, que seria de 23 

um ano, quando da escolha para o representante no Conselho, mas que conforme o 24 

artigo duzentos e quarenta e sete do Regimento Geral, estes representantes terão 25 

mandato de dois anos, desta forma os conselheiros docentes estão amparados pelo 26 

Regimento Geral da Ufu, apesar do acordo entre as áreas ter se expirado. Disse que os 27 

representantes técnicos administrativos também têm mandato de dois anos e que os 28 

assentos destes estão dentro do prazo, e que os representantes discentes Vinícius e 29 

Willian, que passaram a ter assento no Conselho em novembro de dois mil e oito, estão 30 

com seus mandatos dentro do prazo do Regimento, que é de um ano para os discentes 31 

com uma possível recondução, mas que a representante discente Denise já está com o 32 
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prazo de mandato expirado, pois a data do seu primeiro assento no Conselho consta de 33 

vinte e sete de maio de dois mil e sete, sendo assim a representante discente está com o 34 

prazo expirado de dois anos ( um ano de mandato e um ano de recondução ) , conforme 35 

o Regimento Interno da Ufu. A Conselheira Denise Nunes De Sordi, Representante 36 

Discente, disse que o seu mandato é desde setembro de dois mil e sete, quando houve 37 

eleição chamada pelo Dce para este fim e ela foi eleita. A Profª. Odaléa fez novamente a 38 

leitura do artigo duzentos e quarenta e sete do Regimento Geral da Ufu e afirmou que os 39 

docentes, os técnicos administrativos e os discentes Vinicius e Willian estão amparados 40 

pelo Regimento, mas que a discente Denise não está amparada pelo Regimento e que o 41 

nome da discente consta em atas do Conselho desde vinte e sete de maio de dois mil e 42 

sete. O Conselheiro Johnny Vilcarromero Lopez, Coordenador do Curso de Física, disse 43 

que em dois mil e sete o Conselho era ampliado e que somente em dois mil e oito houve 44 

a legalização do Conselho. A Profª. Odaléa encaminhou ao Conselho se haveria uma 45 

mudança dos assentos agora ou se aguardaria a aprovação do Regimento Interno da 46 

Facip, para se proceder à renovação dos assentos. O Conselheiro Marcelo Santos de 47 

Abreu, Representante do Condir da Área de Humanas e Sociais Aplicadas, disse que o 48 

acordo feito entre os docentes de cada área estipulou um prazo de assento no Conselho 49 

de um ano, mas que isso tudo foi feito informalmente e que este prazo de um ano está se 50 

esgotando agora. Disse ainda que o Conselho foi realmente instalado em dois mil e oito, 51 

em reunião presidida pelo Prof. Renato Alves Pereira e com a participação do 52 

Procurador Geral da Ufu Dr. José Humberto Nozella, e disse que deveria chamar 53 

eleições para o Conselho somente após a aprovação do Regimento Interno e que até a 54 

aprovação se houver vacância de algum assento, que caberia à área indicar o novo 55 

representante. A Conselheira Denise esclareceu que o seu mandato venceria em 56 

setembro de dois mil e nove, quando o Dce chamará novas eleições para representação 57 

no Conselho. A Profª. Odaléa lembrou que as eleições do Dce não têm que coincidir 58 

necessariamente com as eleições para o Conselho. A Conselheira Roberta Lisboa, 59 

Representante Técnico Administrativa, esclareceu ao Conselho que em reunião 60 

presidida pelo Prof. Renato e com a participação do Procurador Dr. Nozella, em 61 

dezembro de dois mil e oito, onde foi legalmente instalado o Confacip, todas as 62 

deliberações do Conselho foram ratificadas e que desta forma a composição do 63 

Conselho também estaria ratificada desde o seu início. A Profª. Odaléa encaminhou ao 64 
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Conselho se seria acatada a sugestão do Conselheiro Marcelo, de continuar com esta 65 

composição até a aprovação do Regimento Interno, ou se o Conselho tinha outro 66 

encaminhamento. O Conselheiro Adevailton Bernardo dos Santos, Representante do 67 

Condir da Área de Ciências Exatas e Naturais, sugeriu que após a aprovação do 68 

Regimento Interno se chamasse uma eleição geral para composição do Conselho até 69 

com a possibilidade de suplentes. A Conselheira Denise sugeriu que cada categoria 70 

ficasse responsável pela indicação de seus representantes. A Conselheira Betânia de 71 

Oliveira Laterza Ribeiro, Coordenadora do Curso de Pedagogia, sugeriu que as eleições 72 

para o Conselho coincidissem com as eleições para Coordenador de Curso. O 73 

Conselheiro João Carlos Moreira, Coordenador do Curso de Matemática, disse que seria 74 

melhor esperar a aprovação do Regimento Interno, pois poderíamos eleger 75 

representantes que após a aprovação do regimento não teriam assento no Conselho. A 76 

Profª. Odaléa disse que a tendência seria de continuar a mesma composição. Procedeu-77 

se a votação. O Conselho continua com esta mesma formação até a aprovação do 78 

Regimento Interno. 3-Aprovação da Ata da 3° Reunião de 2009 do Conselho. A 79 

Profª. Odaléa disse que voltaria ao primeiro ponto de pauta já que agora o Conselho tem 80 

quórum para votação da ata da terceira reunião do Conselho de dois mil e nove. 81 

Procedeu-se a votação. Ata aprovada com três abstenções. 4-Apresentação do 82 

relatório de progressão horizontal do Prof. Roberto Castanho Barboza. O 83 

Conselheiro Adevailton, membro da Comissão de Estágio Probatório, apresentou ao 84 

Conselho o parecer da Comissão de Estágio Probatório sobre o pedido de progressão 85 

horizontal do Prof. Roberto Castanho Barboza, disse que considerando que o professor 86 

obteve uma média de 357,9 pontos nas avaliações apresentadas e considerando que a 87 

resolução 02/2007 do Condir solicita uma média de 166 pontos, a Comissão deu parecer 88 

favorável ao pedido de progressão horizontal do referido professor. Procedeu-se a 89 

votação. Pedido aprovado por unanimidade. 5-Apresentação da Proposta de 90 

Regimento Interno da Facip. A Profª. Odaléa apresentou ao Conselho o pedido de 91 

exoneração do membro da Comissão Prof. Antônio Justino Ruas Madureira. A 92 

Conselheira Betânia questionou se haveria uma nova indicação para ocupar a vaga. O 93 

Prof. Mauro Machado Vieira, Presidente da Comissão para elaboração do Regimento 94 

Interno, disse que apesar do regimento estar quase pronto que seria bom indicar um 95 

outro representante para ocupar a vaga, pois quando o Conselho encaminha algo para a 96 



UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA 
  Faculdade de Ciências Integradas do Pontal - FACIP 

“Campus do Pontal” 
Sede Administrativa I – Av. José João Dib, nº 2545 – B. Progresso 
Ituiutaba – MG – CEP: 38302-000 – Tel/Fax.: (34) 3268-4828 

Comissão, é necessário mais discussões por parte da Comissão. O Conselheiro Marcelo 97 

propôs que o Conselheiro Adevailton encaminhasse um e-mail para Área de Exatas para 98 

que esta indicasse um nome. O Prof. Mauro informou ao Conselho que foi feita uma 99 

errata em alguns pontos da proposta de Regimento Interno e entregou uma errata para 100 

cada conselheiro. Procedeu-se a leitura dos itens da proposta. O Conselheiro Marcelo 101 

pediu que constasse no artigo primeiro a sede da Facip, ou seja, Ituiutaba. A 102 

Conselheira Denise pediu a inclusão da palavra moral no artigo terceiro em ( valores 103 

éticos e morais ). O Conselheiro Adevailton pediu para a Comissão especificar no artigo 104 

quarto inciso nove, programas de pós-graduação latu sensu e que no lugar de projeto de 105 

criação seja colocado Plano de Desenvolvimento e Expansão. O Conselheiro Wallison 106 

da Silva Rosa, Representante da Extensão da Área de Ciências Exatas e Naturais, pediu 107 

a Comissão que acrescentasse extensão no inciso oito do artigo quarto, influindo 108 

diretamente nas atividades de pesquisa, de ensino, de extensão e na prática acadêmica. 109 

O Conselheiro Anízio Marcio de Faria, Representante da Pesquisa da Área de Ciências 110 

Exatas e Naturais, questionou o artigo sexto no tocante à forma de avaliar as atividades 111 

de pesquisa, falou ainda que em Uberlândia existe uma pró-reitoria somente para tratar 112 

de assuntos relacionados à pesquisa e pós-graduação e que em Ituiutaba não temos este 113 

tipo de estrutura ainda. A Profª. Odaléa respondeu ao Prof. Anízio que caso conste este 114 

item no regimento interno temos é que criar formas para atendê-lo e defendeu a criação 115 

de uma estrutura na área de pesquisa para que se possa ter indicativos para dados na 116 

área de pesquisa. A Profª. Betânia de Oliveira Laterza Ribeiro, Coordenadora do Curso 117 

de Pedagogia, disse que concorda com a Profª. Odaléa, que temos que criar critérios 118 

para organizar a pesquisa dentro da Unidade, com a formação de talvez núcleos na área 119 

de mestrado ou mesmo na área de pesquisa. A Profª. Dalva Maria de Oliveira Silva, 120 

Coordenadora do Curso de História, defendeu que a Unidade tem que se organizar, criar 121 

critérios, relatórios com dados referentes às pesquisas principalmente porque é através 122 

destes dados que verbas são liberadas, disse ainda que esta organização não significa 123 

uma ingerência em relação aos pesquisadores. O Prof. Johnny Vilcarromero Lopez, 124 

Coordenador do Curso de Física, lembrou que alguns trabalhos na área de pesquisa não 125 

necessitam de órgão de fomento e que é para se tomar cuidado com a palavra avaliar, 126 

que um banco de dados não pode ser entendido como uma polícia. A Profª. Dalva disse 127 

que o professor pesquisa nas suas quarenta horas semanais de dedicação exclusiva, e 128 
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desta forma as pesquisas têm que ser avaliadas, para prestar conta das horas trabalhadas, 129 

disse ainda que a Unidade precisa conhecer estes dados. A Profª. Odaléa disse que a 130 

pesquisa precisa de um projeto, pode até ser sem fomento, mas tem que ter um projeto e 131 

um resultado, publicação por exemplo, e que tem que haver este compromisso com a 132 

Unidade. O Prof. Mauro disse que cada área tem seus parâmetros, que avaliar pelo 133 

grupo não seria um policiamento, mas uma consciência do grupo. O Prof. Armindo 134 

Quillici Neto, Representante da Pesquisa na Área de Ciências Humanas e Sociais 135 

Aplicadas questionou no artigo sétimo inciso um o termo “ou”, questionou se poderia 136 

existir na UFU um instituto que ofereça apenas programa de pós-graduação. O Prof. 137 

Adevailton disse que se colocar a expressão “e” obrigada a criar programa de pós-138 

graduação e que a expressão “ou” exclui, ou se cria curso de graduação ou se cria 139 

programa de pós-graduação. A Profª. Dalva concordou com o Prof. Adevailton. A Profª. 140 

Odaléa propôs a colocação da expressão “e/ou”, não houve discordância. O Prof. 141 

Marcelo questionou no artigo oitavo a constituição da FACIP, no que tange aos núcleos 142 

de pesquisa, ensino e extensão, disse que se houvesse assento no Conselho para os todos 143 

os representantes de núcleos, que no futuro o Conselho ficaria enorme, quase uma 144 

Assembléia, e que para que isto não ocorra propôs a restauração da discussão em torno 145 

da criação das Câmaras, disse ainda que se criou um costume na FACIP de que quem 146 

está mais vinculado à uma área indica o representante que terá assento no Conselho e 147 

que com a criação das Câmaras, esta teria a função de indicar estes representantes, além 148 

de que a Câmara teria a função de agregar os núcleos, que a Câmara contemplaria o que 149 

já existe, iria organizar mais as áreas em função do interesse comum. A Profª. Odaléa 150 

concordou com o Prof. Marcelo, disse ainda que em outras unidades não se tem clareza 151 

da função dos núcleos, e que estes foram criados por uma brecha no Regimento Geral. 152 

A Profª. Dalva disse que a melhor forma de representação é através das Câmaras. O 153 

Prof. Adevailton questionou o que se entende por núcleo, disse que núcleo não é o que 154 

temos aqui, e propôs a criação de três núcleos que poderiam ser divididos em áreas e 155 

que o que está sendo discutindo é a organização da FACIP. O Prof. Armindo disse que 156 

o problema é a nomenclatura em torno da palavra núcleo. O Prof. Wallison disse que 157 

núcleo é menor, que o que necessita é reformular apenas o nome, que ai neste caso 158 

concorda com o Prof. Adevailton. A Profª. Dalva disse o que queremos é um grupo 159 

multidisciplinar atuante, que tenha interesse na pesquisa, no ensino e na extensão da 160 
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FACIP, que serviria para dar suporte à direção, acha que não deveria se chamar núcleo, 161 

que coordenação de núcleo seria muito restrito e que melhor seria Câmara, pois é mais 162 

ampliado. O Prof. João Carlos Moreira, Coordenador do Curso de Matemática, disse 163 

que o que queremos é um órgão maior para aglutinar as áreas e que não podemos desta 164 

forma negar as coordenações de núcleo. Os professores Adevailton, Marcelo e Wallison 165 

pediram vista para analisar a criação das Câmaras, apresentarão o estudo na próxima 166 

reunião do Conselho. Às 17h55min foi encerrada a reunião e, para constar, lavrei esta 167 

Ata que, após lida e aprovada, será assinada por mim, Roberta Lisboa, na qualidade de 168 

secretária, pela Srª. Presidente e pelos conselheiros. Ituiutaba, 01 de Junho de 2009. 169 
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