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 ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA/2009 DO CONSELHO DA 1 

FACULDADE DE CIÊNCIAS INTEGRADAS DO PONTAL – FACIP. 2 

Aos oito dias do mês de junho do ano de dois mil e nove, segunda-feira, às quatorze 3 

horas e dez minutos, no anfiteatro do bloco A2, no espaço da Fundação Educacional de 4 

Ituiutaba – FEIT, nesta cidade, teve início à terceira reunião extraordinária do Conselho 5 

da Faculdade de Ciências Integradas do Pontal – Confacip, do presente ano, sob 6 

presidência da diretora da Unidade Acadêmica, Profª. Odaléa Aparecida Viana e com a 7 

participação dos conselheiros citados no final desta Ata. Ausências justificadas das 8 

Conselheiras Betânia de Oliveira Laterza Ribeiro, Dalva Maria de Oliveira Silva e 9 

Denise Nunes De Sordi e ausências não justificadas dos Conselheiros Vinícius Grecchi 10 

Pirolla Cardoso e Willian Mariano Santos. 1-Informes. 1.1-A Profª. Odaléa Aparecida 11 

Viana, Presidente do Conselho, comunicou ao Conselho que houve na última sexta-feira 12 

dia cinco de junho, uma reunião com Prefeito de Campus Prof. Renato Alves Pereira, 13 

com o Pró-Reitor de Planejamento e Administração Prof. Valder Stefen Júnior e com o 14 

Sr. Alfredo Alexandre Ferrão, disse que durante a reunião o Sr. Alfredo Ferrão 15 

discorreu sobre o montante para material permanente, disse ainda que esta reunião geral 16 

não foi uma assessoria por parte da Administração Superior acerca da criação de novos 17 

cursos para a Facip, disse que os representantes da Administração Superior presentes 18 

nesta reunião sugeriram que primeiro a Facip ousasse com a instalação dos novos cursos 19 

e que depois se preocupasse com os recursos necessários para a sustentação dos 20 

mesmos, que isso seria acordado posteriormente com a Administração Superior, porém 21 

ressaltaram sobre ter cautela em relação a criação de quatro engenharias. A Profª. 22 

Odaléa disse que não foi feita uma assessoria na área de ciências humanas e sociais 23 

aplicadas ainda, mas que a Profª. Camila tinha encaminhado um e-mail propondo uma 24 

reunião para o dia doze de junho com a presença de uma técnica da área de serviço 25 

social, disse ainda que o Prof. Alzemar da Administração procurou informações acerca 26 

do Curso de Economia Rural, já que a Profª. Camila disse que a proposta seria inviável. 27 

A Profª. Odaléa lembrou o Conselho de que o prazo estipulado para responder à 28 

Reitoria sobre a proposta de reestruturação dos cursos da Facip é até dez de junho, 29 

porque dia trinta de junho o edital para concurso deve ser publicado com as vagas 30 

específicas e que para que isto ocorra o Reitor deverá aprovar ad referendum a 31 

reestruturação dos cursos, pois não daria tempo de realizar os trâmites legais. O 32 
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Conselheiro Adevailton Bernardo dos Santos, Representante do Condir na Área de 33 

Ciências Exatas e Naturais sugeriu que os coordenadores de curso fizessem uma 34 

comunicação na próxima reunião do Congrad acerca da situação da reestruturação dos 35 

cursos da Facip. O Conselheiro Peterson Elizandro Gandolfi, Coordenador do Curso de 36 

Administração, disse que na reunião com o Prof. Valder eles afirmaram que querem 37 

algo inovador, porém duas engenharias são ousadas, disse ainda que temos que fazer o 38 

fluxo curricular do Curso de Engenharia de Produção e que temos que definir a pessoa 39 

que vai correr atrás destas informações. O Conselheiro João Carlos Moreira, 40 

Coordenador do Curso de Matemática, disse que acredita que só o Curso de Engenharia 41 

de Produção não absorve todos os professores dos cursos de Matemática e de Física, 42 

que deveríamos ter cuidado em tomar uma decisão sem amadurecimento e que 43 

deveríamos fazer a contratação de um consultor para fazer a grade curricular juntamente 44 

com os professores da Facip, disse ainda que em relação ao Curso de Economia Rural 45 

que nem todos os cursos têm diretrizes curriculares. A Profª. Odaléa questionou se o 46 

Curso de Engenharia de Produção absorveria todos os professores do Curso de Física 47 

uma vez que a responsabilidade é do curso e não da Facip, disse ainda que o Curso de 48 

Física deve se empenhar no estudo da criação do Curso de Engenharia de Produção, 49 

uma vez que o curso que está suspendendo turno, disse também que todos os 50 

professores deverão cumprir as quarenta horas semanais de dedicação exclusiva. O 51 

Conselheiro Armindo Quilicci Neto, Representante da Pesquisa na Área de Ciências 52 

Humanas e Sociais Aplicadas questiona como o Curso de Engenharia de Produção 53 

aumentaria a carga horária do Curso de Ciências Contábeis e do Curso de 54 

Administração. A Conselheira Edvalda Araújo Leal, Coordenadora do Curso de 55 

Ciências Contábeis, disse que entrou em contato com o Coordenador da Politécnica de 56 

Uberlândia, Prof. Marco Antônio, e que este lhe informou que já foi autorizado o 57 

vestibular de Engenharia de Produção para o segundo semestre de dois mil e nove 58 

oferecido pela Politécnica. O Conselheiro Adevailton questionou se Uberlândia não 59 

teria interesse em trocar as vagas de professores. 1.2-A Conselheira Valesca Corrêa 60 

Pereira, Representante Técnico Administrativo, informou que dia quinze de junho irá 61 

acontecer uma reunião da Comissão de Extensão no Auditório do Conservatório de 62 

Música de Ituiutaba. 1.3-A Conselheira Vanessa Suzuki Kataguiri, Coordenadora do 63 

Curso de Ciências Biológicas, informou ao Conselho que foi nomeada para participar da 64 
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Comissão sobre o novo Enem e a segunda fase do vestibular da UFU - Crias. 2- 65 

Apresentação da Proposta de Regimento Interno pelos membros da Comissão de 66 

Regimento Interno: Prof. Mauro Machado Vieira e Técnico Administrativo 67 

Abeilard Bello Pereira Neto. O Prof. Mauro Machado Vieira fez a leitura do artigo 68 

oitavo da proposta de Regimento Interno acerca da criação de câmaras, disse que as 69 

câmaras se constituem a partir dos núcleos e que as câmaras serão formadas por um 70 

grupo de pessoas que representará alguma área do tripé da Universidade. O Conselheiro 71 

Wallison da Silva Rosa, Representante da Extensão da Área de Ciências Exatas e 72 

Naturais disse ser um impasse criar a câmara de pesquisa. O Conselheiro Marcelo dos 73 

Santos Abreu, Representante do Condir na Área de Ciências Humanas e Sociais 74 

Aplicadas, disse que a criação das câmaras seria importante para se ter um 75 

acompanhamento permanente, agilidade e serviria ainda de caráter consultivo para se 76 

obter dados acerca das áreas de atuação das referidas câmaras. A Conselheira Edvalda 77 

disse que a câmara de pesquisa seria os núcleos criados para abranger os grupos de 78 

pesquisa. O Prof. Mauro disse que os núcleos deviam se organizar para se fundirem. O 79 

Conselheiro Adevailton disse que as câmaras poderiam ser aglomerações dos núcleos, 80 

com coordenadores, mas os núcleos não teriam representatividade, e sim a câmara. O 81 

Conselheiro João Carlos relatou que quando da criação do Regimento Geral os núcleos 82 

foram uma saída para aglomerar o ensino, a pesquisa e a extensão, mas que o problema 83 

é representação no Conselho. A Profª. Odaléa disse que os nossos núcleos são 84 

aglutinação de pesquisadores que a representatividade de docentes no Conselho não tem 85 

que ser necessariamente da área, que podem ser apoiados pelos núcleos, não têm 86 

necessidade de fazer parte do núcleo, disse ainda que não existem técnicos para 87 

trabalhar nas câmaras e que as câmaras são apenas para organizar as estruturas da Facip. 88 

O Prof. Mauro propôs ao Conselho a votação acerca de se acrescentar ou não câmaras 89 

no Regimento Interno da Facip. O Conselheiro Armindo disse que o regimento da UFU 90 

não nos satisfaz, que os cursos em Uberlândia têm três núcleos no máximo. A 91 

Conselheira Valesca disse que o trabalho de registrar a pesquisa o setor de Extensão já 92 

estava pensando em fazer, mas não eram regimentados, disse que a câmara pode estar 93 

viabilizando juntamente com Uberlândia e trabalhando em conjunto para obter esse 94 

resultado. O Conselheiro João Carlos disse que é contra esta união entre a câmara e o 95 

setor de extensão porque câmara é um órgão da unidade, setor de extensão seria um 96 
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órgão suplementar e se tiver mais unidades o setor de extensão trabalharia para todas as 97 

unidades, disse ainda que a criação de câmaras seria importante para registrar uma 98 

melhora nas ações efetivas dentro da Facip, e teme um conflito entre câmara e setor de 99 

extensão. O Prof. Mauro encaminhou a votação para inclusão das três câmaras com o 100 

intuito de registro, acompanhamento, órgão consultivo e divulgação de ações. Procedeu-101 

se a votação. A inclusão das câmaras foi aprovada com duas abstenções e um voto 102 

contrário. O Conselheiro João Carlos disse que em reunião do colegiado do Curso de 103 

Matemática os professores pediram a inserção de discussão acerca da possível inclusão 104 

de departamentos no Regimento Interno da Facip. O Prof. Mauro disse que a Comissão 105 

de Elaboração do Regimento Interno já discutiu a inclusão de departamento e que 106 

decidiram por não incluí-lo no regimento. O Conselheiro Armindo disse ser contra a 107 

inclusão de departamento por causa da história, que departamento teria sido instituído 108 

no regime militar e que seria melhor pensar em outra forma de educação superior sem 109 

engessamento e que o departamento foi criado para o controle. A Conselheira Vanessa 110 

pediu esclarecimento acerca de qual seria a função de departamento. O Prof. Mauro 111 

disse que o departamento é responsável pela infra-estrutura física e humana, atribuição 112 

de aulas, e etc. A Profª. Odaléa disse que a direção responde por coisas que não são da 113 

Unidade e que a Ufu não tem clareza de como somos, não está claro o que é atribuição 114 

do diretor ou do prefeito de campus, por exemplo, disse ainda que o chefe de 115 

departamento talvez pudesse estar ajudando na questão de espaço físico ou compras, 116 

mas questionou como seria hierarquicamente, o espaço físico, a função gratificada e se 117 

o chefe de departamento seria uma estrutura de apoio à direção. O Conselheiro Marcelo 118 

disse ser possível uma estrutura mais conhecida, que nas comissões poderiam ser 119 

incorporadas outras funções, transformar comissões em permanentes e disse ainda que 120 

deixamos de falar de duas figuras na direção e que deveria ser assim e que departamento 121 

poderia ser uma carta na manga. O Prof. Mauro encaminha se vai haver a inclusão ou 122 

não de departamento no Regimento Interno da Facip e diz ainda que o posicionamento 123 

da Comissão de Elaboração do Regimento Interno da Facip é contrário à inclusão. O 124 

Conselho determinou por não votar a inclusão neste momento, que deverá haver mais 125 

discussão acerca da inclusão. Às 17h50min foi encerrada a reunião e, para constar, 126 

lavrei esta Ata que, após lida e aprovada, será assinada por mim, Roberta Lisboa, na 127 
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qualidade de secretária, pela Srª. Presidente e pelos conselheiros. Ituiutaba, 8 de Junho 128 

de 2009. 129 
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