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ATA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO . Aos vinte dias 1 

do mês de setembro de dois mil e dezessete, às nove  horas e trinta 2 

minutos, reuniu-se o Conselho Universitário do Cent ro Universitário 3 

de Adamantina, na sala cinco do Campus I, sob a pre sidência do 4 

Magnífico Reitor, Prof. Dr. Paulo Sergio da Silva. Presentes os 5 

Conselheiros: Pró-Reitor de Ensino Prof. Dr. Andrey  Borges Teixeira, 6 

Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação Profa. Dra.  Márcia Zilioli 7 

Bellini, Representantes dos Professores Doutores Fú lvia de Souza 8 

Veronez, Jean Paulo Rodolfo Ferreira, Fabrício Rimo ldi, Marceli Moço 9 

Silva, Representantes dos Professores Mestres Magda  Arlete Vieira 10 

Cardozo, José Antonio Marciano, Mauri Buzinaro, Che fe do 11 

Departamento de Humanas Profa. Dra. Ieda Cristina B orges, Chefe do 12 

Departamento de Exatas Prof. Dr. José Luiz Vieira d e Oliveira, Chefe 13 

do Departamento de Biológicas Profa. Me. Regina Euf rásia do 14 

Nascimento Ruete, Representantes do Corpo Discente Leonardo Ayres 15 

Neiva e Dâmaris Mariá Rodrigues, Representante dos Funcionários 16 

Técnico-administrativos Mateus Augusto Vitorelli e Jean Cardoso de 17 

Moura. Justificaram as ausências: Dr. Fábio Alexand re Guimarães 18 

Botteon, Dra. Jaqueline Haddad Machado, Dr. Delcio Cardim, Dr. 19 

Miguel Angelo de Marchi, Licemare Simão Seixas, Joã o Lopes de 20 

Oliveira e Viviane Coelho Romualdo dos Santos. 01 .  ATA nº 01:  21 

aprovada e assinada. 02. COMUNICAÇÕES DA PRESIDÊNCIA: a) agradeceu a 22 

presença de todos dizendo que não esteve presente n a primeira 23 

reunião deste Conselho por ter participado de sessã o de posse da 24 

presidência do Conselho Estadual de Educação na mes ma data. Listou 25 

os processos protocolados ao CEE até o momento e qu e até o mês de 26 

dezembro devem ser encaminhados, para renovação de reconhecimento, 27 

os cursos de Serviço Social, Engenharia de Alimento s, Engenharia 28 

Civil, Engenharia Ambiental e Medicina Veterinária.  b) informou os 29 

resultados do ENADE 2016 apontando a queda de algun s cursos e a 30 

recuperação de outros, propondo estudo de ações aos  chefes de 31 

departamento. A cons. Regina Ruete sugeriu capacita ção aos docentes 32 

para elaboração de provas conforme o esquema ENADE.  A cons. Fúlvia 33 

apontou a necessidade de verificação dos conteúdos ministrados pelos 34 

professores em sala de aula. Prof. Andrey Teixeira mencionou que os 35 

planos de ensino devem ser divulgados aos alunos, a ssim como os 36 
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projetos pedagógicos dos cursos na forma de cartilh a acadêmica e que 37 

o colegiado deverá atuar na fiscalização. c) inform ou o resultado da 38 

ANASEM (avaliação seriada dos cursos de medicina) d e 2016, com média 39 

de proficiência considerada adequada. d)elencou os cursos de 40 

extensão em funcionamento: Cirurgia Oral com ênfase  em Dentes 41 

Retidos (80h), Cirurgia Avançada (80h), Bases Fisio lógicas e 42 

Nutricionais do Treinamento Resistido (60h) e Aperf eiçoamento em 43 

Processo Penal – A produção de provas sob o enfoque  das diversas 44 

carreiras jurídicas (40h). e) sugeriu a data para a  próxima reunião 45 

ordinária que, com aprovação dos conselheiros foi a gendada para o 46 

dia 17-10-17 e solicitou que as ausências sejam jus tificadas à 47 

presidência. 03. COMUNICAÇÕES DA PRÓ-REITORIA DE ENSINO : a) 48 

apresentou os trâmites internos para aprovação de p rocessos e 49 

abertura de novos cursos na IES, após o despacho do  Reitor à pró-50 

reitoria de ensino que, posteriormente, encaminhará  às coordenações 51 

pedagógica e de estágios e à secretária acadêmica p ara emissão de 52 

parecer técnico, antes da designação dos conselheir os para avaliação 53 

do projeto que, sendo favorável, segue ao Conselho Universitário 54 

para aprovação final. b) explicou as formas de ingr esso aos cursos 55 

de graduação, conforme orientações do MEC, consider ando ser 56 

pertinente à Instituição a adoção de seleção simpli ficada e seleção 57 

para vagas remanescentes através de análise de curr ículo e histórico 58 

escolar. c) apontou a necessidade de regulamentação  própria desse 59 

Conselho Universitário, que deverá constar na pauta  da próxima 60 

reunião. Os Conselheiros Fúlvia Veronez, Mauri Buzi naro e Leonardo 61 

Neiva formaram a comissão para proposta do document o. d) informou da 62 

necessidade de recompor a Comissão Local de Avaliaç ão, sendo 63 

definido como presidente a Coordenadora Pedagógica,  um representante 64 

dos doutores, um representante de mestres, chefes d e departamento, 65 

dois discentes e três funcionários técnico-administ rativos. 04. 66 

EXPEDIENTE DO DIA REFERENTE À PROVISÃO CEPE Nº 01/2 017:  a) 67 

reestruturação curricular do curso de Agronomia com  ampliação de 68 

vagas e funcionamento para o período noturno em dez  semestres 69 

letivos. Após estudo do material encaminhado aos co nselheiros o 70 

presidente passou a votação, sendo aprovado por una nimidade. b) 71 

regulamento geral de pós-graduação Lato Sensu. Após estudo do 72 
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material, apontou-se a necessidade de ajustes no pa rágrafo segundo, 73 

artigo 8º,suprimindo prazo para aprovação de projet os, desde que 74 

apresentados com noventa dias de antecedência do  i nício do curso. 75 

Em votação, todos aprovaram a proposta. c) Regiment o Geral da 76 

Comissão de Ética no uso de Animais (CEUA). Após es tudo do material 77 

encaminhado aos conselheiros o presidente passou a votação, sendo 78 

aprovado por unanimidade. d) departamentalização do  curso de 79 

Psicologia. Aprovado por todos os membros a transfe rência do curso 80 

para o departamento de Biológicas. 05. PALAVRA ABERTA AOS 81 

CONSELHEIROS: o funcionário Jean Cardoso de Moura agradeceu a 82 

oportunidade de representação junto a esse Conselho , ressaltou o 83 

trabalho da reitoria, fez uma explanação do perfil dos servidores 84 

autárquicos e solicitou estudo para um plano de car reira às 85 

categorias existentes, mediante documento a ser pro tocolado. Em 86 

resposta, o Senhor Presidente se colocou à disposiç ão para 87 

discussões do assunto junto aos órgãos competentes da Instituição. 88 

Nada mais havendo a tratar, às onze horas e trinta minutos, foi 89 

declarada encerrada a reunião. Eu, Rita de Cássia S iqueira, 90 

secretária acadêmica, lavrei a presente ata em quat ro laudas que, se 91 

aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e de mais 92 

conselheiros. Adamantina, 20 de setembro de 2017... ............... 93 

Prof. Dr. Paulo Sergio da Silva.................... ............... 94 

Prof. Dr. Andrey Borges Teixeira................... ............... 95 

Profª Drª Márcia Zilioli Bellini................... ............... 96 

Profª Me Magda Arlete Vieira Cardozo............... ............... 97 

Prof. Me. José Antonio Marciano.................... ............... 98 

Prof. Me. Mauri Buzinaro........................... ............... 99 

Profª Drª Fúlvia de Souza Veronez.................. ............... 100 

Prof. Dr. Jean Paulo Rodolfo Ferreira.............. ............... 101 

Prof. Dr. Fabrício Rimoldi......................... ............... 102 

Prof. Dr. Marceli Moço Silva....................... ............... 103 



Página 4 de 4 
 

Profª Drª Ieda Cristina Borges..................... ............... 104 

Prof. Dr. José Luiz Vieira de Oliveira............. ................ 105 

Profª Me.  Regina Eufrasia do Nascimento Ruete..... ............... 106 

Leonardo Ayres Neiva............................... ............... 107 

Dâmaris Mariá Rodrigues............................ ............... 108 

Mateus Augusto Vitorelli........................... ............... 109 

Jean Cardoso de Moura ............................. ............... 110 

 

 

 

 

 

 


