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ATA DA 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA/2009 DO CONSELHO DA 1 

FACULDADE DE CIÊNCIAS INTEGRADAS DO PONTAL – FACIP. 2 

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

quatorze horas e cinqüenta minutos no Anfiteatro do Bloco A2, no espaço da Fundação 4 

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

do 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 

Ausência não justificada do Conselheiro: Adriel Rodrigues Vieira Júnior. Ausência 9 

justificada dos Conselheiros: Aurelino José Ferreira Filho, Dalva Maria de Oliveira 10 

Silva, Gerusa Gonçalves Moura, Odaléa Aparecida Viana, Peterson Elizandro Gandolfi, 11 

Roberta Lisboa e Wallison da Silva Rosa. A sessão transcorreu da seguinte forma: 1-12 

Aprovação das atas da 4ª, 5ª, e 6ª reuniões Extraordinárias de 2009. As atas foram 13 

aprovadas, com uma alteração especificamente na 5ª, pelo Conselheiro João Carlos 14 

Moreira, Coordenador do Curso de Matemática. 2-Comunicado. 2.1-O Prof. 15 

Adevailton apresentou a Conselheira Ana Rúbia M. dos Santos Pereira, Representante 16 

Técnico Administrativo, e a Conselheira Mical de M. M. Magalhães, Representante da 17 

Área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, ambas eleitas em eleição justificada em 18 

ata. 2.2-O Prof. Adevailton fez a seguinte leitura das reivindicações estudantis enviada à 19 

Assembléia geral da FACIP no dia cinco de outubro do ano corrente. “Os estudantes da 20 

FACIP reunidos em assembléia no dia dois de outubro de dois mil e nove deliberaram a 21 

apresentação de uma pauta de reivindicações para esta assembléia (cinco de outubro), 22 

com pontos a serem incluídos no Regimento Interno da FACIP. Reafirmamos aqui a 23 

importância destes pontos que já vem sendo pautados pelo Movimento Estudantil em 24 

espaços de discussão, porém, ignorados até o momento pelas direções pro tempore 25 

desta Unidade que foram contrárias aos interesses da coletividade acadêmica. Os pontos 26 

que seguem abaixo na pauta são exigências do Movimento Estudantil e tem por objetivo 27 

garantir que o processo democrático possa ser cumprido e definido regimentalmente e 28 

que a discussão deste Regimento seja feita com base nos interesses da maioria. -Os 29 

coordenadores de laboratórios de ensino, pesquisa ou extensão devem ser escolhidos 30 

por meio de eleições diretas em seus respectivos cursos; -Os representantes das áreas de 31 

ensino (ciências humanas, sociais aplicadas e ciências exatas e naturais) devem ser 32 
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eleitos por meio de eleições universais. Posto que são cargos representativos de todas as 33 

áreas de ensino e não apenas os professores destas áreas; -O tempo de mandato destes 34 

representantes deve ser encaminhado nesta assembléia; -Que esta assembléia paute a 35 

discussão da paridade no Conselho da FACIP; -Que esta assembléia exija a 36 

regulamentação do CONFACIP em relação a cargos cumulativos, e que suas atas sejam 37 

disponibilizadas para a consulta pública no site da FACIP, na Sede do Diretório Central 38 

dos Estudantes e na Secretaria Geral da FACIP. -Que esta assembléia encaminhe uma 39 

data para aprovação da proposta do Regimento Interno, de forma que esta seja 40 

legitimada. Saudações Estudantis.” O Conselheiro Johnny Vilcarromero Lopez, 41 

Coordenador do Curso de Física, questionou se foi acatada alguma decisão da 42 

assembléia. O Prof. Adevailton informou que a assembléia é um órgão consultivo e não 43 

deliberativo. 3-Aprovação da Proposta do Regimento Interno. O Prof. Adevailton 44 

perguntou aos conselheiros se preferiam reler todo o documento novamente fazendo os 45 

destaques, ou ler tudo primeiro e só depois fazer os destaques. O Conselheiro João 46 

Carlos sugeriu fazer a leitura parágrafo por parágrafo fazendo os destaques. O 47 

Conselheiro Johnny sugeriu fazer os destaques simultaneamente junto com a leitura. A 48 

Conselheira Mara Alves Soares, Coordenadora pro tempore do Curso de Ciências 49 

Contábeis, sugeriu que os destaques fossem feitos durante e após a leitura. De acordo 50 

com as sugestões, o Prof. Adevailton, propôs aos conselheiros duas sugestões. A 51 

primeira proposta seria fazer toda a releitura do regimento, e depois os destaques, e a 52 

segunda seria fazer os destaques por parágrafo, seguido de discussão e aprovação. A 53 

segunda proposta foi aprovada com uma abstenção. De acordo com a correção, o Artigo 54 

1° do Título I, das disposições preliminares ficou de tal modo: “O presente Regimento 55 

Interno regulamenta a organização e o funcionamento da Faculdade de Ciências 56 

Integradas do Pontal – FACIP, criada pela Resolução n.02/2006, do Conselho 57 

Universitário – CONSUN, de 07 de abril de 2006, da Universidade Federal de 58 

Uberlândia.”. No Título II, Capítulo II, dos objetivos no Artigo 3° houve modificações 59 

quanto aos objetivos, I e III, permanecendo assim: “I - produzir, sistematizar e 60 

transmitir conhecimentos nas suas múltiplas áreas de atuação. III - promover a formação 61 

do ser humano para o exercício profissional nas suas múltiplas áreas de atuação, bem 62 

como a ampliação e o aprofundamento dessa formação”. No Título III, da estrutura 63 

acadêmica e administrativa, Capítulo I, das disposições iniciais, houve alteração no 64 
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Artigo 5°, assim sendo: “A FACIP é uma unidade acadêmica de caráter inter e 65 

multidisciplinar, com organização, estrutura e meios necessários para desempenhar, no 66 

seu nível, todas as atividades e exercer todas as funções essenciais ao desenvolvimento 67 

do ensino, pesquisa e extensão em suas múltiplas áreas de atuação”. Artigo 7° referente 68 

ao mesmo capítulo, ouve alterações, permanecendo: “Art. 7° No exercício de suas 69 

competências, a FACIP exercerá as seguintes funções no âmbito das suas múltiplas 70 

áreas de atuação: I – ministrar cursos de graduação e/ou programas de pós-graduação 71 

stricto-sensu; II – promover e desenvolver atividades de pesquisa científica e de 72 

produção de conhecimento; III – ministrar cursos de pós-graduação de lato-sensu; IV – 73 

ministrar cursos seqüenciais e de educação à distância; V – promover e desenvolver 74 

atividades de extensão; VI – ministrar para toda a UFU as disciplinas relacionadas com 75 

suas múltiplas áreas de atuação; VII – propiciar colaboração técnica, científica e 76 

didática às demais Unidades Acadêmicas da UFU, bem como assistência da mesma 77 

natureza a entidades públicas e privadas; VIII – prestar serviços de extensão às 78 

comunidades interna e externa à UFU; IX – colaborar no ensino da educação básica e da 79 

educação profissional mantido pela UFU; e X – outras funções relacionadas com as suas 80 

áreas de competência, observadas as disposições legais pertinentes”. O Artigo 8° do 81 

referido capítulo, sofreu alterações: “Art. 8° A FACIP será constituída dos seguintes 82 

órgãos: I – Assembléia da FACIP; II – Conselho da FACIP; III – Diretoria da FACIP; 83 

IV – Coordenações de Cursos de Graduação; V – Coordenações de Programas de Pós-84 

Graduação; VI – Coordenações de Áreas; e VII – Órgãos Complementares”. Às 85 

dezesseis horas e vinte minutos foi encerrada a reunião e, para constar, lavrei esta Ata 86 

que, após lida e aprovada, será assinada por mim, Lorraine Arantes, na qualidade de 87 

secretária, pelo Sr. Presidente e pelos conselheiros. Ituiutaba, 14 de Outubro de 2009. 88 

Adevailton Bernardo dos Santos____________________________________________ 89 

Ana Rúbia  Muniz dos Santos Pereira________________________________________ 90 

Anízio Márcio de Faria____________________________________________________ 91 

Armindo Quilicci Neto ___________________________________________________ 92 

Benecildo Amauri Riguetto________________________________________________ 93 

Bethânia de O. Laterza Ribeiro_____________________________________________ 94 

Daniel Castanheiro Guimarães______________________________________________ 95 

João Carlos Moreira_____________________________________________________ 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 
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Lorraine Arantes_________________________________________________________ 98 
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Mical de M. M. Magalhães_________________________________________________ 100 

Nayara Macedo Guimarães________________________________________________ 101 

Valesca Corrêa Pereira____________________________________________________ 102 

Vanessa Suzuki Kataguiri__________________________________________________ 103 


