
43ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO. Ata. Aos
dezessete dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e um, às
onze horas, teve início a Sessão do Conselho Universitário
(CONSU) da UNIFAI, por videoconferência, sob a presidência do
Reitor, Prof. Dr. Alexandre Teixeira de Souza. Participaram os
Conselheiros Wendel Cleber Soares, Vice-Reitor; Fúlvia de
Souza Veronez, Pró-Reitora de Ensino; Liliana Martos Nicoletti
Toffoli, Pró-Reitora de Extensão; Márcia Zilioli Bellini,
Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação; Representantes dos
Professores Doutores, Estevão Zilioli, Alexandre Wolf, Izabel
Castanha Gil e Miguel Ângelo de Marchi; Representantes dos
Professores Mestres, João Paulo Gelamos e Alexandre Rodrigues
Simões; Representante Discente, Davi Rogerio Silveira e
Jocelio Felipe Cavassini Souza; Representantes dos
funcionários, Mateus Augusto Vitorelli; Representante da
Comunidade proposto pelo Reitor, Marcos Roberto Fratini e
Representante da Comunidade proposto pela Mantenedora, Prof.
Dr. Alfredo Peixoto Martins. Ausentes os Conselheiros Fabrício
Rimoldi, Henrique Brendon da Silva, Simone Leite Andrade e
Jean Cardoso de Moura. Verificada a existência de quórum, o
Presidente cumprimentou a todos. 01. Comunicações da
Presidência: O presidente confirmou a assinatura de todos na
ATA da última reunião e justificou a ausência do Prof. Me.
Rogério Buchala e relatou que por este motivo foi convocado o
suplente Prof. Me. João Paulo Gelamos para participar da
reunião. Ato contínuo, o presidente destacou a proposição do
cons. Marcos Fratini na 42ª reunião, que foi acatada em
unanimidade, onde as dúvidas e questionamentos sobre os
regulamentos das pró-reitorias, deveriam ser enviados via
e-mail, até o dia 03 de dezembro de 2021. O presidente ainda
agradeceu a todos que enviaram e-mail e ressaltou que todas as
sugestões foram acolhidas. O presidente comunicou aos
conselheiros que recebeu no dia 29 de novembro de 2021, uma
Diligência do Conselho Estadual de Educação de São Paulo
(CEE-SP), quanto ao recredenciamento Institucional do Centro
Universitário, onde os especialistas apontaram ações
necessárias para melhorar o desempenho Institucional, dentre
elas, a nota da maioria dos cursos no Exame Nacional de
Desempenho dos Estudantes (ENADE), que também foi apontada
pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP).
Também foi apontado a baixa procura por alguns cursos, dentre
eles os de licenciatura. O reitor destacou que sua equipe se
dedicou nas últimas semanas a responder a esta diligência. 2.
Expediente: Regulamentos das Pró-Reitorias de Ensino, Extensão



e Pesquisa e Pós-Graduação. Foi aberta a palavra aos
conselheiros para realizarem alguma observação quanto ao
regulamento da Pró-Reitoria de Extensão (PROEXT). Cons.
Alfredo pediu a palavra e relatou que perdeu o prazo para
enviar as considerações. O mesmo observou que a numeração do
artigo 26 estava repetida e solicitou que fosse realizada
verificação no aspectos de redação. Ato contínuo, o Presidente
colocou em votação o Regulamento da PROEXT no chat. De acordo
com a conferência, o regulamento foi aprovado por unanimidade.
Ato contínuo, o reitor abriu a palavra para alguma observação
sobre o regulamento da Pró-Reitoria de Ensino (PROENS). Não
havendo nenhuma observação, colocou em votação o Regulamento
que foi aprovado por unanimidade. Ato contínuo, o Presidente
abriu a palavra aos conselheiros para realizarem alguma
observação pertinente ao Regulamento da Pró-Reitoria de
Pesquisa e Pós-Graduação (PROPPG). Cons. Alfredo pediu a
palavra e falou que no Projeto há uma citação que só serão
aceitos alunos de escola pública. O mesmo questionou se há
algum impedimento legal que alunos de escolas particulares não
possam participar. A Cons. Marcia respondeu que sim, pois é uma
norma do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (CNPq). O projeto foi colocado em votação e aprovado
por unanimidade. 2. Outros Assuntos: O Presidente abriu a
palavra aos conselheiros. Cons. Fulvia participou aos
presentes que a atribuição de aulas para o primeiro semestre
de 2022 foi disponibilizada e notificou os coordenadores de
cursos, que ainda não há uma posição para abertura de turma
devido a baixa procura. São eles: Arquitetura, Ciências
Biológicas, Comunicação Social - Habilitação em Publicidade e
Propaganda, Design, Educação Física, Geografia, História,
Matemática, Nutrição, Pedagogia, Química, Serviço Social e
Tecnologia em Análise de Desenvolvimento de Sistemas. A
Conselheira salientou que aguarda até o dia 21 de janeiro para
ter condições suficientes de informar se haverá ou não
abertura de turmas. Ato contínuo, o Cons. Alfredo pediu a
palavra e questionou a situação dos docentes sem atribuição de
aulas. Cons. Fulvia respondeu que esta situação já existe na
Instituição e a mesma vem mantendo os docentes em afastamento
sem remuneração. Cons. Alfredo questionou se não há
possibilidade de remanejar estes docentes para outros
departamentos. Cons. Fulvia explicou que quando há
possibilidades são remanejados mas nem sempre é possível
absorver todos. Cons. Alfredo solicitou o nome dos docentes
que estarão sem atribuições de aulas em 2022. Cons. Fulvia
informou que será possível disponibilizar após o dia 21 de



janeiro de 2022. Cons. Alfredo citou que na última reunião
faltou constar em ata os prazos para envio das dúvidas e
questionamentos dos regulamentos. Ato contínuo, foi agendada a
data de 28 de janeiro para a próxima Sessão Ordinária. Nada
mais a constar, o Presidente agradeceu a presença de todos e
declarou encerrada a Sessão. Eu, Jesana Silva de Lima,
Secretária Acadêmica Substituta, lavrei, datei e assinei a
presente Ata em duas laudas que, após lida e achada conforme,
foi assinada pelos presentes. Adamantina, 21 de dezembro de
2021


