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ATA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA/2009 DO CONSELHO DA 1 

FACULDADE DE CIÊNCIAS INTEGRADAS DO PONTAL – FACIP. 2 

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

quatorze horas e quinze minutos, na Sala 02 do Bloco A2, no espaço da Fundação 4 

Educacional de Ituiutaba – FEIT, nesta cidade, teve início à oitava reunião 5 

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

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

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

desta Ata. Ausência justificada dos Conselheiros: Johnny Vilcarromero Lopez, Odaléa 9 

Aparecida Viana, Peterson Elizandro Gandolfi e Valesca Corrêa Pereira. A sessão 10 

transcorreu da seguinte forma. Questões de ordem. 1.1-O Presidente do Conselho, 11 

Prof. Adevailton Bernardo dos Santos, levantou duas questões de ordem para serem 12 

tratadas antes do início da apresentação da proposta de regimento interno da FACIP, 13 

uma delas foi a questão da eleição dos discentes para ocuparem as cadeiras no 14 

Conselho. O Prof. Adevailton disse que havia consultado a procuradoria sobre a questão 15 

da eleição de discentes para ocupação de vagas no Conselho e que a mesma havia 16 

encaminhado um documento, o qual foi lido em última reunião deste mesmo Conselho, 17 

com o teor dúbil em relação a indicação destes discentes pelo DCE ou eleição chamada 18 

pela direção da FACIP para escolha dos discentes, disse ainda que após a entrega deste 19 

documento, o mesmo conversou por telefone com o Procurador Nozella e que este havia 20 

lhe dito que se expressou mal no referido documento e que o DCE, por ser a entidade 21 

representativa dos discentes no Pontal, teria a legitimidade de chamar a eleição para 22 

indicação dos nomes discentes para representação no Conselho e que caso o Conselho 23 

não aceitasse a indicação do DCE caberia ao mesmo encaminhar recurso ao CONSUN, 24 

seguindo apresentou ao Conselho a Ata da eleição chamada pelo DCE para eleição de 25 

discentes para ocupação de três vagas no Conselho, disse que a eleição foi feita em 26 

forma de chapa com três nomes, que teve apenas uma chapa inscrita, que tiveram 27 

setenta e oito válidos, sendo sessenta e nove favoráveis a chapa e nove votos nulos, 28 

disse ainda que a opinião dele como direção da FACIP é que se a direção chamasse as 29 

eleições para discentes teríamos problemas com o DCE, entidade representativa dos 30 

discentes, e que não teríamos uma quantidade maior de votantes. O Conselheiro 31 

Aurelino José Ferreira Filho, Representante da Extensão da Área de Ciências Humanas 32 
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e Sociais Aplicadas, disse que tínhamos um entendimento sobre o documento que a 33 

procuradoria havia encaminho, mas que agora depois que o DCE procedeu às eleições, a 34 

procuradoria mudou este entendimento, legitimando a eleição chamada pelo DCE. O 35 

Conselheiro João Carlos Moreira, Coordenador do Curso de Matemática, disse que 36 

existe um entendimento formal, que é o que consta no Regimento Geral, e um 37 

entendimento político, que é a representação do DCE entre os discentes, disse ainda que 38 

acha que não haveria problema em aceitar a indicação do DCE para ocupação das vagas 39 

discentes para o Conselho e que a Direção da FACIP deveria baixar uma portaria 40 

nomeando os discentes e constando o tempo de mandato dos mesmos. O Prof. 41 

Adevailton colocou em votação a aceitação da indicação dos discentes pelo DCE e 42 

formalização dos nomes dos mesmos com uma portaria da Direção da FACIP. 43 

Procedeu-se a votação. Nomes aceitos com 1 voto contrário e 1 abstenção. 1.2-O Prof. 44 

Adevailton disse que em reunião realizada com a presença do Prof. Júlio Portela 45 

levantou-se a questão de se chamar uma assembléia na FACIP para apresentação e 46 

discussão do Regimento Interno da FACIP, disse ainda que desta forma o Conselho 47 

deveria decidir sobre a convocação desta assembléia, disse também que a posição da 48 

Direção é de que não deveria haver esta assembléia pois polarizaria idéias, como a 49 

divisão em mais de uma unidade acadêmica, que não devem ser discutidas no 50 

Regimento Interno e que atrasaria a apresentação e aprovação do Regimento Interno, 51 

propôs que os representantes de cada área levassem para seu grupo a proposta, 52 

recolhessem sugestões e representassem a opinião deles no Conselho, uma vez que estes 53 

representantes foram legalmente eleitos para representar a respectiva classe. O 54 

Conselheiro Aurelino disse que deveria haver uma consulta, mas que esta não seria 55 

necessariamente uma assembléia, poderia ser feita através da representação dos 56 

Conselheiros junto à sua área, recolhendo sugestões e apresentando-as no Conselho e 57 

disse também que esta consulta poderia ser feita durante o andamento das discussões do 58 

Regimento Interno no Conselho. A Conselheira Betânia de Oliveira Laterza Ribeiro, 59 

Coordenadora do Curso de Pedagogia, disse que deveria chamar uma assembléia, pois 60 

acha que seria o caminho mais democrático a seguir, disse ainda que deveríamos 61 

começar a ter atitudes mais democráticas e que uma assembléia é o melhor exemplo de 62 

democracia, disse também que já estava sentindo falta de uma assembléia para 63 

discussões de questões relativas à vida da FACIP. O Conselheiro João Carlos 64 
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questionou quem seria a assembléia da FACIP, quem faria parte da assembléia, por 65 

exemplo, todos os técnicos administrativos que prestam serviço em Ituiutaba ou apenas 66 

os técnicos da unidade acadêmica, disse ainda que como não temos Regimento Interno, 67 

não temos assembléia. O Prof. Adevailton disse que poderíamos continuar a reunião de 68 

hoje, com apresentação, discussão e deliberação e que depois, no andamento das 69 

discussões dar-se-ia uma devolutiva para a Comunidade. A Conselheira Betânia 70 

levantou novamente a questão da necessidade de se convocar uma assembléia, como 71 

forma de democratizar as decisões do Conselho. O Conselheiro Armindo Quillici Neto, 72 

Representante da Pesquisa na Área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, disse que 73 

na verdade os objetivos da assembléia são os mesmos, independente de qual seguimento 74 

da FACIP irá participar, acha que deve-se fazer uma consulta antes de se iniciar as 75 

deliberações no Conselho, disse também que toda a comunidade da FACIP deveria 76 

participar desta assembléia, pois isto faz parte de um amadurecimento de todos, até 77 

mesmo do país. O Prof. Adevailton encaminhou para votação as seguintes propostas: 78 

proposta do Conselheiro Aurelino, os representantes de cada área consultam seus pares 79 

e os conselheiros trazem para discussão as sugestões da área; proposta do Prof. 80 

Adevailton, continua a apresentação, discussão e deliberação e em momento posterior 81 

consulta a comunidade e proposta da Conselheira Betânia, convoca-se uma assembléia. 82 

Procedeu-se a votação. A proposta da Conselheira Betânia foi aprovada com 6 votos, 83 

contra 3 votos da proposta do Conselheiro Aurelino, 3 votos da proposta do prof. 84 

Adevailton e 2 abstenções. 1.3-O Prof. Adevailton informou ao Conselho o pedido de 85 

afastamento do cargo de Conselheiro do Prof. Marcelo Santos de Abreu e disse que a 86 

direção já convocou uma comissão, por meio de portaria, para proceder à eleição de 1 87 

docente para ocupar o cargo vago do Prof. Marcelo e 1 técnico administrativo para 88 

ocupar a vaga do técnico Ricardo Francisco Nogueira Vilarinho. 1.4-O Conselheiro 89 

João Carlos propôs que a assembléia fosse realizada segunda-feira próxima dia cinco de 90 

outubro. Proposta aceita com 1 abstenção. 2-Apresentação da Proposta de Regimento 91 

Interno pelo Presidente da Comissão de Regimento Interno Prof. Mauro Machado 92 

Vieira. O Prof. Mauro disse que iria fazer a apresentação da Proposta de Regimento 93 

Interno e que após esta apresentação abriria para discussões. Iniciou a apresentação com 94 

um breve histórico, disse que ao iniciar os trabalhos da comissão, eles tinham uma idéia 95 

da urgência do Regimento Interno para a FACIP e que acreditavam na importância de 96 
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uma proposta enxuta, disse ainda que se pautaram no Regimento Interno da FAFCS, por 97 

ser entendida como uma das unidades mais complexas da UFU. Ao iniciarem as 98 

discussões no conselho, vários questionamentos relacionados à organização e 99 

funcionamento da unidade foram apresentados, dentre eles: câmara de pesquisa; 100 

departamentos; núcleos de pesquisa e qual seria o papel de cada um deles. Disse ainda 101 

que tiveram a perspectiva até da parte administrativa, pois será que o departamento 102 

poderia auxiliar a diretoria? Frente a estes questionamentos a comissão se reuniu e 103 

foram atrás de algumas informações que pudessem ser úteis para responder aos 104 

questionamentos do Conselho da FACIP. Disse que se encontraram com o Nozella – 105 

Procurador da UFU e que ele foi muito receptivo, se prontificou até a vir à FACIP para 106 

contribuir na elaboração ou tirar dúvidas a respeito da parte legal, disse que a FACIP 107 

poderia aproveitar o momento para elaborar um Regimento Interno que pudesse inovar 108 

e contribuir com a revisão do Regimento Geral da Universidade, citou a idéia de 109 

Campus, mas disse que enquanto não tivesse no Regimento Geral a mesma ficava 110 

inviável, e indicou o Professor Júlio Portela como uma pessoa da Universidade 111 

experiente em regimento interno de unidade acadêmica. O Professor Mauro disse que 112 

tiveram uma reunião com o professor Júlio Portela e que este também foi muito 113 

receptivo e categórico, pois a primeira pergunta que fizeram foi a de departamento, com 114 

a idéia de poder assessorar no administrativo, mas que no Regimento Geral consta 115 

apenas como assessoramento acadêmico. Disse que o professor Júlio Portela fez todo 116 

um histórico do que era o departamento, os conflitos e que na UFU o departamento só 117 

pode ficar com o acadêmico, pesquisa e extensão, pois toda responsabilidade dos 118 

recursos humanos, financeiros e materiais são da direção, disse que ao começar a ler a 119 

nossa proposta de Regimento Interno apontou que nem todas as coisas que acontecem 120 

no funcionamento organizacional da unidade devem estar no Regimento Interno, pois o 121 

mesmo precisa ser votado pelo CONSUN, e assim as alterações que desejarmos fazer 122 

outras unidades vão interferir, ou seja, o regimento deve ser o mais enxuto possível, 123 

precisa apresentar apenas as questões mais básicas da unidade, as outras coisas que 124 

venham auxiliar o funcionamento organizacional da unidade devem ser criados por 125 

resoluções. A partir destas orientações a comissão julgou necessário retirar o Regimento 126 

Interno da apreciação do Conselho, até porque o Professor Júlio encaminhou um 127 

modelo de Regimento Interno padrão, que ele indicava para as unidades que 128 
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procuravam auxílio. Tanto que ao ler o modelo, verificaram que a base do modelo 129 

respeita o Regimento Geral como se repete até nos outros regimentos internos que já 130 

foram votados pelo CONSUN. Disse que fizeram a adequação do nosso Regimento 131 

Interno ao modelo padrão e que encaminharam para uma revisão do professor Júlio. 132 

Disse também que em virtude das cinco visitas que fez ao professor, uma inclusive com 133 

a presença da Professora Odaléa, e sempre tendo as nossas discussões defendendo a 134 

complexidade da nossa unidade, ele fez alterações ao Regimento Interno estabelecendo 135 

algumas características da FACIP. Disse ainda que fizeram o convite para que este 136 

proferisse uma palestra sobre Regimento Interno para a nossa comunidade, o que veio a 137 

realizar-se posteriormente. Após este breve histórico o Professor Mauro procedeu à 138 

leitura da Proposta de Regimento Interno da FACIP, que se encontra em anexo. Às 139 

quinze horas e quarenta minutos foi encerrada a reunião por falta de quorum e, para 140 

constar, lavrei esta Ata que, após lida e aprovada, será assinada por mim, Roberta 141 

Lisboa, na qualidade de secretária, pelo Sr. Presidente e pelos conselheiros. Ituiutaba, 142 

28 de Setembro de 2009. 143 
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