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 ATA DA 7ª REUNIÃO/2009 DO CONSELHO DA FACULDADE DE CIÊNCIAS 1 

INTEGRADAS DO PONTAL – FACIP. 2 

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

quatorze horas e trinta minutos, no bloco A2, sala dois no espaço da Fundação 4 

Educacional de Ituiutaba – FEIT, nesta cidade, teve início à sétima reunião ordinária do 5 

Conselho da Faculdade de Ciências Integradas do Pontal – CONFACIP, do presente 6 

ano, sob presidência do diretor substituto da Unidade Acadêmica, Prof. Adevailton 7 

Bernardo dos Santos e com a participação dos conselheiros citados no final desta Ata. 8 

Ausências justificadas dos Conselheiros Anízio Márcio de Faria, Wallisom da Silva 9 

Rosa.  Ausências não justificadas dos Conselheiros Daniel Castanheiro Guimarães, 10 

Gerusa Gonçalves Moura, Nayara Macedo Guimarães e Vanessa Suzuki Kataguiri. A 11 

sessão transcorreu na seguinte ordem: 1-Informes da DIASE. 1.1-O Diretor Substituto 12 

Prof. Adevailton Bernardo dos Santos, comunicou ao Conselho que iria iniciar a reunião 13 

com o comunicado da Assistente Social Marilza Helena Betanho e remanejar o terceiro 14 

ponto de pauta para ser apresentado logo após o comunicado dos assuntos estudantis. A 15 

Assistente Social Marilza Helena Betanho da DIASE iniciou a reunião informando 16 

sobre um evento que irá acontecer nos dias treze e quatorze de novembro do ano 17 

corrente na escola Municipal Machado de Assis com o apoio da Secretaria Municipal de 18 

Educação abordando o tema Trajetória Acadêmica com Qualidade de Vida, este evento 19 

tem como objetivo geral promover reflexões sobre temas relacionados à trajetória 20 

acadêmica com qualidade de vida dos estudantes de graduação da UFU; estão sendo 21 

realizadas reuniões periódicas com os representantes dos estudantes para a construção 22 

do evento, assim como a definição das atividades. O Público-alvo é atingir de duzentos 23 

a duzentos e cinquenta alunos em graduação da FACIP. Nos dois dias do evento serão 24 

ministradas palestras, mesas redondas e a realização de oficinas com temas escolhidos 25 

pelos representantes dos estudantes. Os recursos para a realização do projeto são 26 

provenientes do PNAES – Plano Nacional de Assistência Estudantil. Marliza Helena 27 

Betanho disse ainda sobre outro projeto existente em Uberlândia, ligado as engenharias, 28 

onde se trabalha com o aluno em risco acadêmico a fim de detectar suas dificuldades 29 

para depois saná-las, onde se detecta a dificuldade do estudante para depois tentar supri-30 

la. O orientador, no caso, estudante de pós-graduação, oferece duas vezes por semana 31 

orientação aos alunos, fora do horário regular de aulas. Este projeto já foi executado por 32 
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dois semestres, e há pretensão de instalar este projeto no campus Pontal, caso haja 33 

demanda, porém, como não há estudantes de mestrado neste campus, o pré-requisito 34 

seria outro para orientador. O Conselheiro João Carlos Moreira, Coordenador do Curso 35 

de Matemática, mostrou sua preocupação quanto à seleção de orientadores, já que a 36 

FACIP não possui pós-graduandos, e manifesta seu interesse neste plano. 2-37 

Apresentação do projeto pedagógico do curso de Engenharia de Produção. O Prof. 38 

Antônio Justino Ruas Madureira esteve presente no conselho, juntamente com os outros 39 

componentes da comissão, Prof. Edu Barbosa Arruda, Prof. Germano Abud de Rezende 40 

e Prof. Milton Taidi Sonoda, e fez a apresentação do Projeto Pedagógico do Curso de 41 

Engenharia de Produção (a apresentação consta em anexo). O Prof. Adevailton 42 

Bernardo dos Santos explicou ao conselho o motivo da não designação de um 43 

conselheiro para a apresentação deste pela escassez de tempo, e decidiu-se então que a 44 

Comissão o apresentasse. O Conselheiro Johnny Vilcarromero Lopez, Coordenador do 45 

Curso de Física, pediu para que a comissão mude o tempo mínimo do curso que é de 46 

quatro anos e meio para cinco anos, a fim de ficar de acordo com Resolução UFU. O 47 

Conselheiro João Carlos questionou a comissão sobre a integralização do curso, pois 48 

não há resolução que aborda o tempo máximo de conclusão de curso. Questiona a 49 

comissão se de fato existe Resolução para o curso de Engenharia que fala sobre o tempo 50 

máximo. O mesmo, ainda questionou sobre o estágio supervisionado referido na grade 51 

curricular, se o estágio mencionado não era estágio profissional. Após discussões os 52 

conselheiros sugeriram a retirada do termo supervisionado, ficando apenas estágio. A 53 

Conselheira Betânia de Oliveira Laterza Ribeiro, Coordenadora do Curso de Pedagogia, 54 

questionou a comissão sobre a inclusão de ética profissional nas disciplinas. O Prof. 55 

Antônio Justino disse que existem disciplinas que falam sobre essas questões éticas, 56 

mas que não são específicas, porém, poderão dar uma base sólida sobre ética aos 57 

formandos. Procedeu-se a votação e foi aprovado por unanimidade com possíveis 58 

alterações a partir das sugestões feitas. 3-Informes. 3.1-O Prof. Adevailton informou 59 

que as sugestões enviadas para reformulação da distribuição de verbas de graduação 60 

foram feitas ao Pró-Reitor de Planejamento, disse que não há ainda resolução oficial, 61 

mas assim que o tema for discutido no CONDIR irá comunicar ao conselho. 3.2-O Prof. 62 

Adevailton comunicou ao conselho que há uma comissão formada no âmbito da UFU 63 

na qual o diretor da FACIP faz parte, a fim de elaborar propostas para utilização do 64 
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transporte na UFU. Neste momento os transportes de ônibus estão sendo todos negados 65 

pela prefeitura de campus, por falta de verba. 3.3-O Prof. Adevailton pediu aos 66 

conselheiros para comunicar aos professores e responsáveis técnicos de laboratórios que 67 

tivessem mais cuidado e zelo pelo patrimônio. Em Uberlândia há atualmente processos 68 

contra servidores com base no Código Penal, descrito como Peculato Culposo, que 69 

aponta o servidor como responsável pelo material que for extraviado ou danificado por 70 

falta de cuidado do mesmo. O crime prevê pena de um a três meses de reclusão, caso 71 

seja comprovada sua negligência. A Conselheira Betânia aponta a decisão como contra-72 

senso, afirmando que a Universidade cobra muito além do que oferece. A Conselheira 73 

Mical de Melo Marcelino Magalhães, Representante Docente, questiona a situação dos 74 

professores que ministram aulas no sábado à tarde e precisam usar algum equipamento, 75 

como por exemplo, data show e se vê obrigado a permanecer com o material durante o 76 

final de semana, pois só há possibilidade de devolução do mesmo na segunda-feira. A 77 

Conselheira Betania aprova o dito e reitera sua posição dizendo que deveria existir uma 78 

maneira de devolver o material no sábado, após as aulas. 3.4-O Prof. Adevailton 79 

informou ao conselho que os coordenadores devem reservar verbas para que se faça 80 

compra dos restantes dos livros, e apresentou tabela em anexo. A Conselheira Betania 81 

informou que encaminhou um MI à Biblioteca Central em Uberlândia pedindo para 82 

priorizar as compras do curso de Pedagogia, pois este será o primeiro curso a ser 83 

avaliado pelo MEC, e ainda não possui bibliografias específicas de Artes, Libras, 84 

Educação Física e Alfabetização. 3.5-O Prof. Adevailton informou ao conselho que a 85 

FACIP deverá estabelecer regras quanto às saídas de professores que ministram aulas na 86 

pós-graduação em Uberlândia e esta questão deve ser pautada nas próximas reuniões, e 87 

que atualmente alguns professores solicitam auxílios para estas atividades e por falta de 88 

regras claras as decisões são tomadas observando apenas o bom senso do pedido e a 89 

vantagem que pode se reverter a FACIP.  3.6-O Prof. Adevailton esclareceu ao conselho 90 

que os e-mails que circularam na rede nesta semana sobre infra-estrutura não foram 91 

oficiais e não saiu em nome da comissão. Está agendada para a próxima quarta-feira, dia 92 

vinte e um de outubro, uma reunião com a Comissão de Infra-estrutura para esclarecer 93 

as informações. 3.7-O Prof. Adevailton informou que devido ao posicionamento deste 94 

conselho em não estabelecer regras, neste momento, para a distribuição das vagas de 95 

professores aos cursos, adotará o procedimento de liberar a vaga para o curso onde ela 96 
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estava inicialmente e que continuará assim até que o conselho se posicione. 3.8-O Prof. 97 

Adevailton comunicou que a data limite para apresentação dos projetos pedagógicos é 98 

dia trinta de outubro e desta forma os conselheiros devem ficar cientes da possibilidade 99 

de uma reunião extraordinária no dia vinte e oito de outubro para deliberar o assunto. 100 

3.9-O Prof. Adevailton informou ao conselho dos cinco eventos que serão realizados 101 

esta semana em Ituiutaba: 1° Seminário de Educação Matemática do Pontal, coordenado 102 

pelo Prof. Vladimir Marim; Matemática em Cena: Malba Tahan e suas Tendências no 103 

Ensino, coordenado pela Profª. Cristiane Coppe; 2° Semana da Física, coordenada pelos 104 

Professores Elisângela Aparecida y Castro, Patrícia Cristina Venturini, Débora Coimbra 105 

Martins e Milton Antônio Auth; C&T em Ação no Pontal - Ciência na Praça, 106 

coordenado pela Profª. Andréa Antunes Aparecida; 1° Encontro de Geografia do Pontal, 107 

coordenado pelo Prof. Carlos Roberto Candeiro; ressaltou ainda que os quatro primeiros 108 

projetos possuem financiamento da FAPEMIG e que fazem parte das comemorações da 109 

Semana Nacional de Ciência e Tecnologia do Ministério de Ciência e Tecnologia. 3.10-110 

O Prof. Adevailton informou ao conselho a respeito da importância dos professores 111 

entregarem o Plano de Trabalho, ressaltando que há uma Legislação sobre o tema e que 112 

irá solicitar novamente aos professores que ainda não entregaram. 3.11-O Prof. 113 

Adevailton informou ao conselho a respeito do pedido da PROGRAD para discussão do 114 

Edital do Processo Seletivo de Transferência/2010 – Processo no 105/2009, Relator 115 

Elias Bitencourt Teodoro, e que devido à falta de tempo hábil que os conselheiros 116 

fizessem a discussão com as suas bases e informassem aos respectivos representantes no 117 

CONGRAD. 4-Aprovação da ata da sétima reunião extraordinária de 2009. A ata 118 

foi aprovada com quatro abstenções. 5-Apresentação para aprovação do ad 119 

referendum da proposta de criação da revista do Curso de Geografia – 120 

FACIP/UFU pela Conselheira Gerusa Gonçalves Moura. A proposta não foi 121 

apresentada porque a Conselheira Gerusa não estava presente no conselho. 6-Formação 122 

de Comissão nos cursos para avaliação de estágio probatório pelo Presidente do 123 

Conselho Prof. Adevailton Bernardo dos Santos. O Prof. Adevailton sugeriu a 124 

primeira proposta sendo a comissão formada por três docentes de cada curso, e, o curso 125 

que não dispuser de três docentes fora do estágio probatório caberia a direção decidir. A 126 

segunda proposta foi apresentada pela Conselheira Dalva Maria de Oliveira Silva, 127 

Coordenadora do Curso de História, que era de estabelecer duas comissões, sendo uma 128 
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para a área de humanas e sociais aplicadas e outra para área de exatas e biológicas. A 129 

Conselheira Betania apresentou a terceira proposta onde opinava por uma única 130 

comissão, sendo esta renovada. Quando posta em votação, o conselho decidiu-se pela 131 

primeira proposta com sete votos favoráveis. 7-Apresentação de proposta de 132 

Telecentro pelo Presidente do Conselho Prof. Adevailton Bernardo dos Santos. O 133 

Prof. Adevailton apresentou o termo de doação com encargos celebrado entre o 134 

Ministério das Comunicações e a UFU para a instalação de um Telecentro na cidade de 135 

Ituiutaba, e que a FACIP deveria indicar um local para a instalação do mesmo. Como 136 

sugestões foram apresentados os seguintes espaços: Laboratório de Informática da 137 

FTM, pátio da Sede Administrativa II, pátio da Biblioteca, Sala a ser desocupada no 138 

Bloco D. Após discussões a apresentações de justificativas procedeu-se a votação com 139 

decisão de doze votos favoráveis para que o espaço seja no  Laboratório de Informática 140 

da FTM. 8-Apresentação do parecer sobre a solicitação de redistribuição da Profª. 141 

Marluce Aparecida Souza e Silva, pela Conselheira Dalva Maria de Oliveira Silva. 142 

Foi apresentado pela Conselheira Dalva o parecer a respeito da redistribuição. Após a 143 

leitura a Conselheira Betania mostrou preocupação que a vaga possa ser da FACIP 144 

como um todo, e não do Curso de Serviço Social. O prof. Benecildo Amauri Riguetto, 145 

Coordenador do Curso de Química, informou que o parecer dado indica que a próxima 146 

vaga da FACIP em Serviço Social, após chamadas as vagas nos concursos realizados 147 

será destinada à Profª. Marluce Aparecida Souza e Silva. Procede-se a votação com seis 148 

votos favoráveis ao parecer do relator, dois votos contrários e quatro abstenções. Às 149 

17h35min foi encerrada a reunião e, para constar, lavrei esta Ata que, após lida e 150 

aprovada, será assinada por mim, Lorraine Maria Gouveia Arantes, na qualidade de 151 

secretária, pela Sr. Presidente e pelos conselheiros. Ituiutaba, 19 de Outubro de 2009. 152 
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