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ATA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO . Aos vinte e 1 
dois dias do mês de maio de dois mil e dezoito, às nove horas, 2 
reuniu-se o Conselho Universitário do Centro Univer sitário de 3 
Adamantina, na sala cinco do Campus I, sob a presid ência do Vice-4 
Reitor Prof. Dr. Fábio Alexandre Guimarães Botteon.  Presentes os 5 
Conselheiros, Pró-Reitor de Ensino Prof. Dr. Andrey  Borges Teixeira, 6 
Pró-Reitor de Extensão Prof. Dr. Delcio Cardim, Pró -Reitora de 7 
Pesquisa e Pós-Graduação Profa. Dra. Márcia Zilioli  Bellini, 8 
representantes dos professores doutores Marcos Mart inelli, Jean 9 
Paulo Rodolfo Ferreira, Fabrício Rimoldi, Marceli M oço Silva e 10 
Alexandre Wolf, representantes dos professores mest res Mauri 11 
Buzinaro e José Antonio Marciano, Chefe do Departam ento de Exatas 12 
Prof. Dr. José Luiz Vieira de Oliveira, Chefe do De partamento de 13 
Biológicas e Saúde Profa. Me. Regina Eufrásia do Na scimento Ruete, 14 
Chefe do Departamento de Humanas Profa. Dra. Ieda C ristina Borges,  15 
representante da comunidade: Licemare Simão Seixas,  representantes 16 
dos funcionários técnico-administrativos Jean Cardo so de Moura e 17 
Mateus Augusto Vitorelli. O Reitor, Prof. Dr. Paulo  Sergio da Silva, 18 
justificou sua ausência por compromissos assumidos em prol da 19 
Instituição. Justificaram ausência os conselheiros Magda Arlete 20 
Vieira Cardozo e João Lopes de Oliveira. Não houve a participação 21 
dos representantes discentes. 01 .  ATA nº 09:  aprovada e assinada 22 
pelos participantes. 02. COMUNICAÇÕES DA PRESIDÊNCIA: a) após os 23 
cumprimentos, o presidente deu início à sessão info rmando que os 24 
cursos de Engenharia de Alimentos e Engenharia Civi l tiveram seu 25 
reconhecimento renovado pelo Conselho Estadual de E ducação, com 26 
validade de três e cinco anos, respectivamente, com entando que as 27 
comissões avaliadoras fizeram apontamentos importan tes e positivos 28 
para os cursos. b) Prof. Andrey informou sobre sua participação na 29 
reunião do CEE para apresentação do Pró-Superior, s istema de gestão 30 
de processos de regulação institucional e de cursos  das IES. 03 .  31 
ORDEM DO DIA: a) Regulamento e Manual para apresentação de trabal hos 32 
acadêmicos e artigos científicos: documento despach ado pela Comissão 33 
de Conselheiros do CEPE que, após verificação, suge riu adequações à 34 
Coordenação de Comunicação Científica. Profa. Márci a disse que tais 35 
sugestões não foram totalmente contempladas no docu mento. Prof. 36 
Alexandre apontou falhas de formatação. Profa. Marc eli disse faltar 37 
clareza para melhor entendimento do aluno. Prof. Je an sugeriu 38 
adequações quanto ao conteúdo. Diante dos pronuncia mentos, o 39 
presidente definiu que cada conselheiro encaminhass e, via e-mail à 40 
secretaria acadêmica, as observações e sugestões pe rtinentes para 41 
posterior envio à Comissão CEPE e à Coordenação Cie ntífica para 42 
reavaliação, solicitando urgência. b) Regulamento G eral da Pós-43 
Graduação: solicitado pela pró-reitoria a necessida de de adequação 44 
nos artigos 8º e 16 do Regulamento, que trata do co rpo docente para 45 
os cursos Lato Sensu, justificando a dificuldade em obedecer à 46 
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porcentagem de docentes da IES exigida para a reali zação dos cursos. 47 
Após questionamentos dos conselheiros quanto à form a de pagamento 48 
desses professores, o presidente desse Conselho exp licou que a 49 
legislação não permite pagamento diferenciado aos d ocentes da pós-50 
graduação, dependendo também de lei municipal. Prof . Andrey 51 
mencionou o exemplo da Universidade Regional de Blu menau - FURB, que 52 
teve problemas com o Tribunal de Contas. Profa. Már cia disse que a 53 
solicitação de adequação se tratava somente dos art igos mencionados, 54 
passando a votação dos mesmos. Após entendimentos, aprovou-se que 55 
oitenta por cento do quadro de docentes poderá ser externo à 56 
Instituição. c) curso de Nutrição: apresentada a ad equação da matriz 57 
curricular,  explicada pelo pró-reitor de ensino qu e informou a 58 
possibilidade da nova matriz ser aplicada aos ingre ssantes no curso 59 
em 2018, já que no primeiro semestre não houve alte rações. Após 60 
apreciação dos conselheiros e esclarecidas as dúvid as apontadas, 61 
aprovou-se a nova proposta, devendo considerar a an uência dos alunos 62 
ingressantes quanto ao ajuste da matriz. d) Hino da  UNIFAI: o 63 
presidente comunicou que foi designada pelo reitor uma comissão para 64 
a organização das atividades referentes aos 50 anos  da Instituição. 65 
O Prof. Orlando Antunes se dispôs a escrever uma le tra para a 66 
criação do Hino da IES. Prof. José Antonio fez a le itura aos 67 
conselheiros, que aprovaram a letra. O presidente d isse que a 68 
melodia deverá ser criada com a realização de um co ncurso.  03. 69 
Outros assuntos: Os conselheiros foram informados da adequação no 70 
calendário, aprovada pelo CEPE, em relação às datas  para a Mostra de 71 
Profissões, de 03 a 05 de outubro, e do CICUNIFAI, de 22 a 26 de 72 
outubro. Prof. Andrey apontou a necessidade de rema nejar a data do 73 
vestibular para o dia 21 de outubro, devido ao segu ndo turno das 74 
eleições, falou dos vestibulares agendados e da div ulgação dos 75 
processos seletivos. Quanto ao vestibular de invern o, informou os 76 
cursos que serão ofertados: Administração, Agronomi a, Ciência da 77 
Computação, Direito, Enfermagem, Engenharia Civil, Farmácia, 78 
Fisioterapia, Nutrição, Agronegócio e Análise e Des envolvimento de 79 
Sistemas. Discutiu-se sobre a necessidade financeir a da Instituição 80 
em ofertar vagas para o segundo semestre, suprindo,  em parte, a 81 
evasão verificada no primeiro semestre letivo. Prof . Botteon disse 82 
que as bolsas para o PIBID e Residência Pedagógica estão 83 
praticamente habilitadas para a IES e informou tamb ém sobre as áreas 84 
de inscrição para emissão de parecer técnico. Profa . Marceli 85 
comentou que alguns professores se manifestaram em relação às 86 
mudanças ocorridas no calendário escolar desde o in ício do período. 87 
O pró-reitor de ensino explicou que tais ajustes fo ram necessários e 88 
visaram o bem da academia, pedindo aos conselheiros  que transmitam 89 
isso aos docentes da IES. Na sequência, a Pró-reito ra de pesquisa e 90 
pós-graduação pediu a palavra e entregou solicitaçã o ao vice-reitor 91 
de exoneração do cargo, por motivos particulares. O  Conselheiro 92 



Página 3 de 4 
 

Alexandre manifestou preocupação sobre a fiscalizaç ão da obra 93 
referente ao Bloco V, após noticiário local sobre o  assunto, sendo 94 
informado pelo Conselheiro Fabrício que a função es tá a cargo do 95 
Prof. Sílvio, experiente na área. Prof. Botteon exp licou que a IES 96 
recebeu apontamento do Tribunal de Contas e está tr atando o assunto 97 
juridicamente, no que diz respeito aos cálculos do projeto, devendo 98 
haver um parecer técnico e eficiente, com a divulga ção de dados 99 
corretos. Perguntado sobre o teor do documento pelo  Conselheiro 100 
Jean, foi dito que encontra-se à disposição junto a o setor jurídico. 101 
A seguir, o Prof. Andrey deu ciência aos conselheir os sobre a 102 
necessidade de abertura de Concurso Público e Proce sso Seletivo de 103 
Docentes para o segundo semestre letivo, informando  as disciplinas. 104 
Após, Prof. Délcio pediu a colaboração de todos na divulgação do 105 
PROEDUC, com inscrições em andamento. Prof. Botteon  aproveitou para 106 
parabenizar o pró-reitor pela realização do JUNIFAI  e comunicou a 107 
todos a solicitação de desligamento da representant e discente 108 
Dâmaris, devendo ser oficializado ao Diretório Cent ral de Estudantes 109 
para nova designação. Após agradecer a presença de todos, o 110 
presidente agendou a data de 19 de junho para a pró xima sessão do 111 
conselho universitário. Nada mais havendo a tratar,  às dez horas e 112 
trinta e nove minutos, a sessão foi encerrada. Eu, Rita de Cássia 113 
Siqueira, secretária acadêmica, lavrei a presente a ta em quatro 114 
laudas que, se aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e 115 
demais conselheiros. Adamantina, 22 de maio de 116 
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