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 ATA DA 5ª REUNIÃO/2009 DO CONSELHO DA FACULDADE DE CIÊNCIAS 1 

INTEGRADAS DO PONTAL – FACIP. 2 

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

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

Educacional de Ituiutaba – FEIT, nesta cidade, teve início à quinta reunião 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 dos 8 

Conselheiros Aurelino José Ferreira Filho, Denise Nunes De Sordi e Gerusa Gonçalves 9 

de Moura, esta última representada pelo Prof. Roberto Barboza Castanho. Ausências 10 

não justificadas dos Conselheiros Willian Mariano Santos e Vinícius Grecchi Pirolla 11 

Cardoso. A sessão transcorreu na seguinte ordem: 1-Informes. 1.1-A Profª. Odaléa 12 

Aparecida Viana, Presidente do Conselho, comunicou ao Conselho que haverá 13 

divulgação do Campus do Pontal, que no último sábado dia vinte de junho, utilizou-se o 14 

evento na Praça da Prefeitura, Pelc, para divulgar o Enem, que nos dias seguintes irá 15 

continuar a divulgação do Enem em emissoras de rádios, televisão e jornal escrito, 16 

comunicou ainda que será emitida uma portaria que institui a Comissão de Divulgação 17 

do Campus do Pontal e das mudanças no vestibular. 1.2-A Profª. Odaléa informou ao 18 

Conselho que a comissão de estrutura física está terminando os trabalhos sobre a 19 

distribuição dos espaços no Tupã, sendo que foram feitas reuniões específicas com cada 20 

curso, além de visitas agendadas com o Administrador Albertino de Ávila, informou 21 

ainda que foi realizada no dia corrente uma reunião com o Prefeito de Campus, o Prof. 22 

Renato Alves Pereira, ressaltando a falta de verba para efetuar compras de material e foi 23 

ainda confirmado que até o dia trinta de junho todos os cursos saberão sua localização 24 

exata. 1.3-A Profª. Odaléa reafirmou que no dia dez de junho foi enviada uma resposta 25 

através do MI/FACIP/DIREÇÃO/125/2009 ao Magnífico Reitor da Universidade 26 

Federal de Uberlândia, Prof. Alfredo Júlio Fernandes Neto, comunicando-lhe a real 27 

preocupação na instalação de cursos novos sem verba e espaço físico, em seguida fez a 28 

leitura de parte memorando interno: “Técnicos- a estrutura que havia sido pactuada com 29 

o MEC indicava oitenta técnico-administrativos que atendem à unidade de vinte e três 30 

para as atividades de meio. Cursos novos demandarão novas coordenações, novos 31 

secretários, novos técnicos de laboratório. Solicitamos posicionamento acerca da vinda 32 
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de mais técnicos para a unidade. Enviamos um MI à PROREH (MI/UFU/FACIP/RH 33 

122/2009 de quatro de junho) contendo informações, inclusive sobre dezessete técnico-34 

administrativos lotados na Facip com exercício provisório nos Campi de Uberlândia. 35 

Nosso compromisso- além do trabalho de discussão e elaboração do regimento Interno 36 

da Facip, vale acrescentar que todos os esforços estão sendo empenhados para a 37 

reestruturação dos cursos, de modo a preencher as vagas pactuadas com o MEC, 38 

colaborar no desenvolvimento e crescimento da UFU e atender aos anseios da 39 

população de Ituiutaba e região. Entendemos que o crescimento da universidade 40 

depende primeiro da competência, da ousadia e do entusiasmo dos seus docentes e que a 41 

partir disse se delineiam as formas de buscar novos recursos. Mas, ao mesmo tempo, 42 

sabemos da enorme responsabilidade na criação de novos cursos e receamos não dispor 43 

de infra-estrutura mínima necessária para isso. Reconhecemos e apoiamos o esforço 44 

dessa administração - verificável pelas diretrizes tomadas pelo Reitor, Pró-Reitores, 45 

Diretores e Prefeito - na busca de uma universidade com qualidade, eficiência, melhor 46 

controle de gastos, maior organização e publicização de ações. Reconhecemos também 47 

o esforço empenhado por essa administração para o fortalecimento e consolidação do 48 

Campus do Pontal. No entanto, precisamos neste momento de um apoio mais efetivo 49 

desta reitoria quanto às questões apresentadas, lembrando que o desafio que nos foi 50 

posto pela situação atual está sendo corajosa e responsavelmente enfrentando.” O 51 

Conselheiro Benecildo Amauri Riguetto, Coordenador do Curso de Química, informou 52 

que durante a reunião do CONGRAD estavam presentes todos os coordenadores de 53 

curso juntamente com o reitor, e após encerrada a reunião o reitor os convidou para sua 54 

sala para tratar de assuntos específicos do Pontal. Durante essa conversa informal, 55 

foram discutidos assuntos de verbas onde foi explicado que a UFU pede ao todo 56 

noventa milhões de reais em verbas. O Conselheiro Peterson Elizandro Gandolfi, 57 

Coordenador do Curso de Administração, disse que pediu ao Reitor verba para a 58 

instalação de uma incubadora para o laboratório de administração no valor de duzentos 59 

mil reais e o reitor cedeu mais uma verba no valor de quinhentos mil reais. A Profª. 60 

Odaléa disse que a forma como foi feita os pedidos de verba e material foi equivocada e 61 

demonstrou preocupação sobre a forma desordenada que seguem-se os pedidos sem 62 

utilizar o parâmetro institucional. Disse ainda que deve ser encaminhado para o reitor 63 

um documento contendo tudo que ele está pleiteando para o Pontal. O Conselheiro 64 
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Wallison da Silva Rosa, Representante da Extensão na Área de Ciências Exatas e 65 

Naturais, disse que se a Facip concorda esta prática feita pela Reitoria que sempre será 66 

feito assim. A Conselheira Dalva Maria de Oliveira Silva, Coordenadora do Curso de 67 

História, disse que a Direção da Facip deveria enviar um memorando interno ao Reitor 68 

para confirmar todos os pedidos feitos no último encontro. 1.4-A Profª. Odaléa pediu a 69 

colaboração dos senhores coordenadores de curso quanto á solicitação de veículos, tanto 70 

da UFU quanto terceirizados. Disse ainda que na Facip há apenas um motorista 71 

encaminhado pela Prefeitura, de nome Ramon que foi apresentado no dia de hoje. 72 

Ressaltou que a UFU tem apenas vinte motoristas, para atender todos os servidores e 73 

convidados. A frota de veículos é antiga e portanto há muitos carros em manutenção, a 74 

garagem recebe em média vinte solicitações por dia. Para veículos terceirizados o custo 75 

é alto, e no momento estão sendo atendidas as viagens de estudo, trabalho de campo e 76 

visitas técnicas. 1.5-A Profª. Odaléa comunicou ao Conselho a dificuldade de se atender 77 

ao Edital nº 03/2009 da Propp – Programa Especial de Apoio à Pesquisa e à Pós-78 

Graduação na Ufu, disse que se houvesse a câmara de pesquisa seria mais viável o 79 

atendimento a este edital, comunicou ainda que o proponente neste edital é a unidade 80 

acadêmica, tendo que ser explicitadas as metas de pesquisa da unidade, disse que foi 81 

feita uma reunião no dia corrente e que foi montado um grupo para colaborar nas 82 

decisões acerca do projeto, com os seguintes professores: Armindo, Anízio, André 83 

Bogado, Karina Kinkle, Tânia, Homero, Nágela e Dalva. 1.6- A Profª. Odaléa 84 

apresentou o Prof. Aurelino José Ferreira Filho, como representante da Extensão na 85 

Área de Humanas e Sócias Aplicadas e justificou sua ausência, pois está participando da 86 

semana de história em Uberlândia. 1.7-O Conselheiro Armindo Quilicci Neto, 87 

Representante da Pesquisa na Área de Ciências Humanas e Sócias Aplicadas, 88 

comunicou e explicou que foi aceito o seu pedido de credenciamento como Professor 89 

Permanente do Mestrado e do Doutorado na Linha de Pesquisa de História e 90 

Historiografia da Educação, no Programa de Pós-Graduação em Educação – PPGDE e 91 

que em 2010 assumirá um orientando de mestrado e um orientando de doutorado. 1.8-A 92 

Conselheira Bethânia de Oliveira Laterza Ribeiro, Coordenadora do Curso de 93 

Pedagogia, convidou a todos para participar do I Congresso Internacional de Educação 94 

do Pontal do Triângulo Mineiro que irá contar com a presença de três convidados 95 

internacionais. Disse que a Prefeitura Municipal de Ituiutaba está cedendo uma verba no 96 
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valor de vinte e cinco mil reais, que cobrirá todas as despesas, e ressaltou que a UFU 97 

não terá nenhuma despesa na realização desta conferência, a ser pela colaboração com 98 

mão de obra. Foi feito um convite para a Profª. Odaléa para participar da presidência 99 

juntamente com a secretária municipal de educação Celina Derze, e também abriu 100 

convite aos coordenadores de outros cursos para participação. A data do Congresso será 101 

do dia dezoito a vinte e um de agosto do ano corrente. A Conselheira Dalva Maria de 102 

Oliveira Silva, Coordenadora do Curso de História, parabenizou a Conselheira Bethânia 103 

pela iniciativa. A Conselheira Valesca Corrêa Pereira, Representante técnico-104 

Administrativo, advertiu sobre a efetuação do cadastro do projeto no Siex. 1.9-O 105 

Conselheiro Peterson reforçou o convite ao Seminário de Extensão e disse que foi feito 106 

um convite pelo Prof. Alcimar, Pró Reitor de Pesquisa e Pós Graduação, que se a Facip 107 

tiver interesse em abrir mestrado, terá que apresentar a proposta dentro de quatro dias 108 

corridos. A Profª. Odaléa pediu ajuda aos representantes da área de pesquisa para 109 

sistematizar esta ação. 2.0-A Profª. Odaléa informou que suas férias serão no período de 110 

treze de julho a vinte e seis de julho do ano corrente. Para substituí-la fez a indicação do 111 

Prof. Adevailton Bernardo dos Santos, Representante do Condir na Área de Ciências 112 

Exatas e Naturais. 2- Aprovação da Ata da 4° Reunião de 25 de maio de 2009. Ata 113 

aprovada por unanimidade. 3-Aprovação do Calendário de Reuniões do CANFACIP 114 

para o 2° Semestre/2009, pela Presidente do Conselho Profª. Odaléa Aparecida 115 

Viana. A Profª. Odaléa decidiu suspender este item devido a escassez de tempo e pela 116 

urgência de serem discutidos outros itens, disse ainda que este ponto será discutido na 117 

próxima reunião. Exclusão aceita pelo Conselho. 4-Apresentação dos pedidos de 118 

afastamento parcial para doutorado dos professores Marcelo Gonçalves de 119 

Oliveira Vieira e Neiton Pereira da Silva pelo Conselheiro Anízio Márcio de Faria. 120 

O Conselheiro Anízio Marcio de Faria, Representante da Pesquisa na Área de Ciências 121 

Exatas e Naturais, apresentou ao Conselho o pedido de qualificação sem afastamento 122 

dos professores Marcelo Gonçalves de Oliveira Vieira e Neiton Pereira da Silva, disse 123 

que a solicitação dos professores havia sido aprovada pelo Colegiado do Curso de 124 

Matemática e que estes professores estão em fase de conclusão do doutoramento. 125 

Procedeu-se a votação do pedido de afastamento parcial para doutorado. Pedidos 126 

aprovados com uma obstenção. 5- Apresentação do pedido de afastamento parcial 127 

para doutorado do Prof. Marcelo Santos de Abreu pelo Conselheiro Armindo 128 
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Quilicci Neto. O Conselheiro Armindo Quillici Neto, Representante da Pesquisa na 129 

Área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, apresentou o pedido de qualificação 130 

sem afastamento do Prof. Marcelo Santos de Abreu, que está fazendo seu doutoramento 131 

na Universidade Federal do Rio de Janeiro, disse ainda que a solicitação para a 132 

qualificação foi aprovada pelo Colegiado do Curso de História e que esta qualificação 133 

não compromete a carga horária do referido professor em seu curso. Procedeu-se a 134 

votação do pedido de afastamento parcial para doutorado. Pedido aprovado por 135 

unanimidade. 6- Apresentação da Comissão Julgadora do Concurso Público Edital 136 

n°. 032/2009, do Curso de História, pela Conselheira Dalva Maria de Oliveira 137 

Silva. A Conselheira Dalva fez esclarecimentos acerca do concurso, explicou o motivo 138 

de se fazer concurso para uma vaga, disse que primeiramente a distribuição eram sete 139 

vagas e abriu mão de uma vaga para o Curso de Matemática e para o Curso de 140 

Pedagogia, disse foram chamados quatro candidatos mas que apenas um tomou posse e 141 

não compareceu, ficando desta forma a vaga vacante. Apresentou a banca do Concurso 142 

Público Edital nº 032/2009, Curso de História, Área: Teoria e Metodologia da História, 143 

formada pelos professores Aurelino José Ferreira Filho, como presidente da banca da 144 

Facip, Alexandre Pianelli Godoy da Unifesp e Cairo Mohamad Ibrahim Katrib da Facip 145 

e como suplente os professores Maria Elisa Markus da UFTM, Ângela Aparecida Teles 146 

da Facip e Amon Santos Pinho da Facip. Procedeu-se a votação. Banca aprovada com 147 

uma abstenção. 7- Apresentação do Projeto de Extensão “Introdução ao Sisvar” 148 

pelo Conselheiro João Carlos de Moreira. O Conselheiro João Carlos Moreira, 149 

Coordenador do Curso de Matemática, apresentou ao Conselho o Projeto de Extensão 150 

Introdução ao Sisvar, disse que o público-alvo são alunos que já cursam ou já cursaram 151 

estatística, bioestatística, métodos quantitativos e probabilidade e estatística, disse ainda 152 

que o projeto é de autoria do Prof. Janser Moura Pereira e que este não terá ônus para a 153 

Facip e só vai utilizar os laboratórios e o mesmo já foi cadastrado no Siex. O 154 

Conselheiro Wallison ressaltou que o seminário com atividade extensionista deve 155 

disponibilizar dez por cento de vagas para a comunidade externa. O Conselheiro João 156 

Carlos solicitou ao Conselheiro Wallison que encaminhasse esta informação para ele 157 

por e-mail. Procedeu-se a votação. O projeto de Extensão Introdução ao Sisvar foi 158 

aprovado por unanimidade. 8-Apresentação de proposta para funcionamento das 159 

aulas pela Conselheira Gerusa Gonçalves Moura. A Profª. Odaléa justificou a 160 



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 
ausência da Profª. Gerusa Gonçalves Moura, Coordenadora do Curso de Geografia, pois 161 

a mesma se encontra em uma banca, e assim não pode dar maiores explicações sobre o 162 

proposto. O Conselheiro Johnny Vilcarromero Lopez, Coordenador do Curso de Física, 163 

rejeitou a proposta porque não achou viável quatro horas por turno com as dezoito 164 

semanas. O Conselheiro Peterson Elizandro Gandolfi, Coordenador do Curso de 165 

Administração, achou melhor não discutir o assunto porque a Conselheira não está 166 

presente, mas a priori não é viável. A Conselheira Vanessa Suzuki Kataguiri, 167 

Coordenadora do Curso de Ciências Biológicas, respondeu contrariamente a proposta. 168 

A Conselheira Dalva não reuniu com o colegiado, mas irá fazer a reunião dia primeiro 169 

de julho, reafirmou que vinte semanas é humanamente impossível. O Conselheiro João 170 

Carlos decidiu por manter as dezoito semanas com quatro aulas de cinqüenta minutos e 171 

dez minutos de intervalo. Incluiu ainda que se houver a mudança os alunos que residem 172 

fora não teriam tempo para o lanche e iniciaria o semestre perto do carnaval acarretando 173 

grande ausência neste período, teriam também problemas com a espera do ônibus da 174 

Feit. A Conselheira Edvalda Araújo Leal, Coordenadora do Curso de Ciências 175 

Contábeis, não discutiu a proposta com o colegiado, irá fazer a votação esta semana e 176 

encaminhará a votação na semana seguinte. A Profª. Odaléa propôs ao Conselho 177 

aguardar a próxima reunião do Conselho com a presença da Conselheira Gerusa para 178 

maiores discussões. Proposta aceita pelo Conselho. 9-Apresentação dos trabalhos da 179 

Comissão de Distribuição das 35 vagas pela Presidente da Comissão Profª. Odaléa 180 

Aparecida Viana. A Profª. Odaléa disse que a proposta será apresentada amanhã, que 181 

foi fruto de um árduo trabalho de três meses de idas e vindas e tentativas de acertos, 182 

disse que foram consultados o Prof. Marco Antônio para o Curso de Engenharia de 183 

Produção e a Técnica Administrativa Maria de Fátima, para o Curso de Serviço Social. 184 

Na última reunião foi solicitado de cada curso um parecer com o comprometimento de 185 

cada um em relação proposta apresentada, disse ainda que conforme o Regimento Geral 186 

da Ufu cabe ao Conselho da Unidade propor a criação de cursos e encaminhar ao 187 

Consun para ser aprovado ou não e que desta forma se a proposta for aprovada pelo 188 

Confacip deverá ser encaminhada ao presidente do Consun para aprovação ad 189 

referendum, pois as vagas para concurso terão que ser lançadas e não tempo hábil para 190 

todos os trâmites. O Conselheiro Wallison questionou quais foram os parâmetros 191 

utilizados, se foi a carga horária e se todos os cursos estão cumprindo. A Conselheira 192 
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Edvalda afirmou que não pode reformular o projeto e alterar a carga de serviços 193 

prestados. O Conselheiro Peterson disse que cada colegiado é dono de seu curso e o 194 

MEC propõe vinte para um, e alguns cursos tiveram prejuízos com este critério. O 195 

Conselheiro Adevailton falou que para a área de exatas não foi possível fazer a carga 196 

horária de doze horas aula e deste modo todos os cursos estão reformulando seus 197 

projetos pedagógicos. O Conselheiro Marcelo dos Santos Abreu, Representante do 198 

Condir na Área de Ciências Humanas e Sociais e Aplicadas, disse que a carga horária de 199 

alguns cursos ficou bastante alta e questionou se caso houver recebimento de professor 200 

substituto, este irá para qual curso e qual seria a prioridade. O Conselheiro Armindo 201 

explicou sua tentativa de minimizar a desigualdade da carga horária na área de 202 

humanas. O Conselheiro João Carlos afirmou ter sentido falta de ter em mãos a grade 203 

horária dos novos projetos pedagógicos, e ainda ressaltou que com a reforma irá surgir 204 

alguns problemas e portanto os cursos devem agilizar a reformulação dos projetos 205 

pedagógicos. A Profª. Odaléa disse que para fazer a reformulação dos projetos 206 

pedagógicos os cursos vão ter que discutir acerca disto juntos. O Conselheiro Peterson 207 

fez a seguinte leitura do parecer do curso de Administração: “A definição da quantidade 208 

de professores previsto no projeto original de expansão da UFU propôs a quantidade 209 

inicial de 13 professores que seriam destinados ao curso de Administração. O número 210 

de 13 professores foi estabelecido a partir da relação de 20 candidatos por vaga e uma 211 

quantidade extra de 03 professores para se atender as especificidades inerentes do curso 212 

devido ao curso de Administração ter somente uma única turma, isto é, caso o curso 213 

tivesse sido previsto com turmas diurnas e noturnas essa quantidade extra não seria 214 

necessária. Apesar disso, entendemos que a proposta apresentada pela comissão da 215 

distribuição das 35 vagas de docentes na FACIP foi baseada no critério original 216 

estabelecido no projeto de expansão onde a distribuição dos professores estaria de 217 

acordo com a regra de 20 discentes para cada professor. Nesse sentido casa curso ficou 218 

responsável pelo ônus ou pelo bônus da carga horária das disciplinas relacionadas 219 

elaboradas no projeto pedagógico de cada curso. Entretanto, para os casos relativos a 220 

prestação de serviços entre cursos, utilizou-se como relação de troca aproximadamente a 221 

carga média de 12 horas-aula semanais/semestrais por cada professor, isto é, o curso 222 

prestador de serviço receberia um professor relativo a cada 12 horas-aula-semanais-223 

semestrais caso não tivesse a capacidade de otimizar as cargas entre os professores do 224 
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próprio curso. Diante desse contexto e da proposta apresentada, o curso de 225 

Administração teve direito a 11 professores em seu grupo. O número 11 está 226 

relacionado aos 10 professores originais do curso de Administração levando-se em 227 

consideração o recebimento de serviços do curso de Matemática (03 disciplinas de 60 228 

horas) e o saldo na prestação e recebimento de serviços com o curso de Ciências 229 

Contábeis. O 11° professor está relacionado à prestação de serviços de 03 disciplinas de 230 

60 horas por semestre para o curso de Engenharia de Produção. Caso, após a aprovação 231 

de fluxo curricular do curso de Engenharia de Produção, o referido curso demande 232 

alguma disciplina específica não prevista na carga-horária supra-citada, o curso de 233 

Administração se compromete em estabelecer diálogo para a definição de trocas 234 

mútuas, isto é, o curso de administração ofereceria alguma disciplina específica desde 235 

que o curso de engenharia de produção fornecesse disciplinas na área de operações. Para 236 

o curso de Serviço Social, não há prestação de serviços. Diante desse contexto e dessas 237 

condições, o colegiado do curso de Administração manifesta-se favorável à proposta 238 

apresentada pela comissão da distribuição das trinta e cinco vagas de docentes”. A 239 

Conselheira Edvalda fez a seguinte leitura do parecer do curso de Ciências Contábeis: 240 

“O curso de Ciências Contábeis, diante da proposta apresentada pela comissão da 241 

distribuição das 35 vagas de docentes na FACIP, terá direito à contratação de 3 (três) 242 

docentes, sendo que um destes, 01 (uma) vaga será para a área de Direito, para atender a 243 

demanda dos novos cursos de Serviço Social, Engenharia de Produção, e as outras duas 244 

vagas serão para a área de Contabilidade Societária para atender o próprio curso. 245 

Informamos que na estrutura curricular proposta para o curso de Engenharia de 246 

Produção é prevista a disciplina de Contabilidade e Gestão de Custos de Produção, com 247 

carga horária de noventa horas, que será ministrada pelo Curso de Ciências Contábeis. 248 

O curso está ciente desta carga horária, e que deverá ser absorvida pelos professores 249 

lotados na área. Importante ressaltar que o Curso de Ciências Contábeis, em relação às 250 

dez vagas de docentes previstas para o curso, esta cedendo uma vaga para o Curso de 251 

Matemática para cobrir a carga horária de prestação de serviços oferecidos para o nosso 252 

curso e também para o Curso de Administração. Informamos ainda, que esta sendo feita 253 

a reestruturação do Projeto Pedagógico do Curso com algumas mudanças, incluindo a 254 

adequação da carga horária das disciplinas de matemática, para compatibilizar a 255 

utilização de somente um professor em cada semestre. Neste contexto, o colegiado do 256 
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curso de Ciências Contábeis manifesta-se favorável à proposta apresentada pela 257 

comissão da distribuição das trinta e cinco vagas de docentes.” A Conselheira Dalva fez 258 

a seguinte leitura do parecer do curso de História: “O Colegiado e Docentes de 259 

Graduação em História aprovou, em reunião no dia 15 de maio de 2009, a suspensão do 260 

Curso de História no seu turno diurno e a criação do Curso de Serviço Social ocupando 261 

as 40 vagas de alunos e as vagas de docentes às quais o Curso de História teria direito 262 

na distribuição das 35 vagas, disponibilizando esses dados para a Comissão das 35 263 

vagas. Como resultado do estudo empreendido por esta Comissão, juntamente com as 264 

Sub-comissões das áreas Humanas e Sociais Aplicadas e de Exatas, concluiu-se que o 265 

Curso de Serviço Social, para absorver as vagas de alunos disponibilizados pela área 266 

deveria oferecer 50 vagas (40 provenientes do Curso de História, 5 do Curso de 267 

Geografia e 5 do Curso de Pedagogia) com entrada anual e, para ter direito ao número 268 

de vagas para docentes necessárias ao seu funcionamento, ter a duração de 9 semestres 269 

(4 anos e meio). Tendo em vista a necessidade da urgência na conclusão dos trabalhos 270 

da Comissão das 35 vagas o representante da área de Ciências Humanas e Sociais 271 

Aplicadas e a Coordenação do Curso de História são de parecer favorável à decisão da 272 

Comissão, entretanto registraram uma preocupação em relação ao acréscimo de mais 273 

um semestre ao Curso de Serviço Social, baseada nos seguintes argumentos. 1. A carga 274 

horária mínima exigida pelas Diretrizes e Resoluções que regulamentam o referido 275 

curso é de 3.000 horas; 2. Para cumprir a carga horária estipulada em um curso 276 

ministrado em período integral, com qualidade, são necessários apenas 4 anos; 3. A 277 

maioria dos cursos oferecidos por outras instituições têm a duração de 4 anos; 4. A 278 

clientela do Curso de Serviço Social, como das licenciaturas, advém na sua maioria da 279 

classe trabalhadora e, ou contrário das licenciaturas, para que possam trabalhar na área 280 

necessitam concluir o curso; 5. Considerando essas observações ao oferecer um curso 281 

com duração superior a 4 anos a FACIP poderia, no futuro, perder demanda para outros 282 

cursos com menor duração.” O Conselheiro Johnny fez a seguinte leitura acerca do 283 

parecer do curso de Física: “O colegiado do curso em reunião ampliada de professores 284 

apóia a criação de cursos na área de Engenharia. Embora o intuito do curso seja o que se 285 

devem unir esforços para termos mais de um curso de engenharia, aceitamos que este 286 

processo se inicie com a criação do curso de Engenharia de Produção. Entretanto, o 287 

curso quer se manifestar e fazer alguns esclarecimentos: 1) Não existe o aparente 288 
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excesso (1,5 professor) de professores do curso de física como aparece na tabela da área 289 

de Ciências Exatas e Naturais na proposta da comissão das 35 vagas (10 – 2 + 3 290 

(serviço) + 2,5 (serviço de engenharia) = 13,5); A- Na proposta indicada, não consta a 291 

realidade dos serviços oferecidos pelos laboratórios de Física aos outros cursos da 292 

FACIP; B- As turmas de laboratório não são contabilizadas do mesmo modo que as 293 

turmas da teoria, pois existe um número limite de alunos por turma de laboratório, com 294 

isto, uma turma de Física teoria (p. ex. de 25 alunos) deve ser dividida em duas turmas 295 

de laboratório, em horários diferentes e com duas horas de carga horária para cada 296 

turma, isto significa que uma turma de física teórica (4h/s) de 25 alunos precisaria de 297 

4h/s de física experimental. C- Embora o espaço dos laboratórios fosse projetado para 298 

atender a 20 alunos, realmente o espaço que temos não comporta este número de alunos, 299 

de modo que se tivéssemos turmas de física teórica de 40 alunos ou mais, precisaríamos 300 

de 6h/s de física experimental para atender a essa turma, isto é, 3 professores, cada um 301 

com 2 h/s ou, 1 professor com 6h/s para fazer a disciplina. D- Se considerarmos a real 302 

necessidade de professores para cobrir as aulas de Física experimental ou de práticas de 303 

laboratório de Física na FACIP, o curso precisaria do seguinte: I. Para o curso de 304 

biologia mais 0,25 professor; II. Para o curso de química mais 0,25 professor; III. Para o 305 

curso de engenharia (proposta) mais 0,5 professor. E- Por tanto, para cobrir a 306 

necessidade de professores nos laboratórios de Física básica, o curso precisa de mais um 307 

professor. Isto não foi contabilizado na proposta. F- Se considerarmos que ao longo do 308 

tempo o curso preencha as 40 vagas oferecidas no turno noturno, para satisfazer a 309 

demanda de professores para os laboratórios de Física, curso precisaria de mais 1 310 

professor. 2) Ante tudo isso, então não é verdade que o curso tenha folga de 1,5 311 

professores, na verdade, ao longo do tempo, o curso deve preencher às 12h/a por 312 

professor e talvez mais, como descrito anteriormente. 3) A nossa reforma de projeto 313 

pedagógico esta limitada a todos estes ponderamentos, limitando a nossa margem de 314 

trabalho ao propósito de prepararmos um curso de física e as disciplinas que são 315 

oferecidas pelo curso adequadas á realidade do pontal e com a qualidade que deve 316 

caracterizar o ensino público e de maneira particular, o ensino que a UFU quer oferecer 317 

à sociedade. 4) Apoiamos a criação de um curso de Engenharia, mesmo com todas as 318 

cobranças, ataques e mal entendidos, propositais, interessados ou por desinformação, 319 

que o curso tem sofrido desde sua criação. Apoiamos a criação do curso de Engenharia 320 
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mesmo que para isto o curso tenha que postergar seu acréscimo e consolidação no 321 

Campus Pontal. Embora montar cursos de engenharia sem o espaço para 322 

desenvolvimento das ciências básicas e em particular de curso de física, limitaria 323 

enormemente a garantia de um curso de engenharia com padrão de qualidade que a 324 

UFU promete. 5) Apoiamos a criação de um curso de Engenharia por que: O curso de 325 

Física acredita que os cursos de engenharia são uma prioridade para o desenvolvimento 326 

do país conforme as avaliações da Capes e são importantes para o fortalecimento e 327 

crescimento do Campus do Pontal. Portanto, o curso de Física é de parecer favorável, 328 

salvo melhor juízo deste conselho a criação do curso de Engenharia de Produção.” A 329 

Conselheira Vanessa fez a seguinte leitura do parecer do curso de Ciências Biológicas: 330 

“O Curso de Ciências Biológicas apóia e se compromete a auxiliar o Curso de 331 

Engenharia de Produção ofertando uma disciplina específica em Ecologia Geral e 332 

Sustentabilidade, sob a responsabilidade do professor Marcelo Henrique Ongaro 333 

Pinheiro, e disciplinas optativas oferecidas pelos outros cursos professores do Curso. 334 

Esta decisão foi tomada na 10ª Reunião do Colegiado, realizada no dia 19 de Junho de 335 

2009.” O Conselheiro João fez a seguinte leitura acerca do parecer do curso de 336 

Matemática: “O assunto em pauta teve início com a necessidade, sinalizada pela 337 

administração superior da UFU, de rever a oferta dos cursos de graduação da FACIP 338 

com baixa procura nos anos de 2007 a 2009 e da necessidade da abertura imediata de 339 

concurso público para a contratação das últimas 35 vagas pactuadas com o Ministério 340 

da Educação. Para viabilizar a criação de novos cursos na FACIP e atender a solicitação 341 

da administração superior da UFU, o projeto pedagógico do curso de graduação em 342 

Matemática deverá ser reformulado. Será oferecida apenas a licenciatura em matemática 343 

no noturno (Vagas: 40, Tempo: 4,5 anos) e o bacharelado no diurno (Vagas: 20, Tempo: 344 

3,5 anos). Diante da relação 20/1 estabelecida como critério de distribuição das 35 345 

vagas na FACIP o curso de matemática terá direito a 14 (quatorze) professores. Para 346 

manter os dois cursos, os professores terão que se responsabilizar por uma carga horária 347 

média acima de 12 horas (média adotada pela maioria dos cursos da FACIP). Os 348 

professores do curso acreditam que com esta reformulação a procura pelo curso de 349 

matemática será melhor e a carga horária mínima de 8 (oito) horas semanais para os 350 

professores já contratados estará plenamente atendida. O curso lamenta muito a 351 

suspensão de alguns cursos, mas entende a necessidade de uma resposta à administração 352 
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superior e a sociedade. Sou de parecer favorável à proposta apresentada pela Comissão 353 

das 35 vagas, salvo melhor juízo deste Egrégio Conselho.” O Conselheiro Benecildo fez 354 

a seguinte leitura acerca do parecer do curso de Química: “O Colegiado do Curso de 355 

Graduação em Química vem por meio deste, informar, que está de acordo e aprova as 356 

decisões do Conselho da FACIP sobre a proposta da Comissão das 35 vagas, para a 357 

reestruturação dos Cursos de Graduação oferecidos pela FACIP-UFU.” A Conselheira 358 

Bethânia de Oliveira Laterza Ribeiro, Coordenadora do Curso de Pedagogia, disse que 359 

não houve tempo de reunir-se com o colegiado, porém o curso tem ciência e tem 360 

acompanhado as discussões, mas devidos a problemas internos não conseguiu atender à 361 

solicitação e encaminhará seu parecer na próxima reunião, mas desde já declina que o 362 

parecer do curso deverá ser favorável quanto a proposta. Procedeu-se a votação. A 363 

proposta da Comissão das trinta e cinco vagas foi aprovada por unanimidade. 10-364 

Apresentação do Projeto de RESOLUÇÃO N° 002/2009 que Define Normas de 365 

Concessão de Diárias e Passagens pelo membro da Comissão de Diárias e 366 

Passagens Prof. Roberto Barboza Castanho, contando com a presença de todos os 367 

membros da Comissão: Profª. Cíntia Rodrigues de Oliveira Medeiros, Profª. 368 

Cristiane Coppe de Oliveira, Profª. Elaine Kikuti, Prof. Luiz Fernando Moreira 369 

Isidoro e do técnico-administrativo Nelson Luiz de Macedo Queiroz, todos os 370 

direitos a voz. O Prof. Roberto Barboza Castanho procedeu à leitura da proposta de 371 

resolução que define normas de concessão de diárias e passagens, no entanto pelo 372 

adiantar da hora ficou definido pelo Conselho que as discussões seriam feitas em 373 

próxima reunião do Conselho.Às 18h05min foi encerrada a reunião e, para constar, 374 

lavrei esta Ata que, após lida e aprovada, será assinada por mim, Roberta Lisboa, na 375 

qualidade de secretária, pela Srª. Presidente e pelos conselheiros. Ituiutaba, 22 de Junho 376 

de 2009. 377 
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