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ATA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO . Aos vinte dias 1 
do mês de março de dois mil e dezoito, às nove hora s, reuniu-se o 2 
Conselho Universitário do Centro Universitário de A damantina, na 3 
sala cinco do Campus I, sob a presidência do Reitor  Prof. Dr. Paulo 4 
Sergio da Silva. Presentes os Conselheiros: Vice-Re itor Prof. Dr. 5 
Fábio Alexandre Guimarães Botteon, Pró-Reitor de En sino Prof. Dr. 6 
Andrey Borges Teixeira, Pró-Reitor de Extensão Prof . Dr. Delcio 7 
Cardim, Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação Pro fa. Dra. Márcia 8 
Zilioli Bellini, representantes dos professores dou tores Marcos 9 
Martinelli, Jean Paulo Rodolfo Ferreira, Fabrício R imoldi, Marceli 10 
Moço Silva e Alexandre Wolf, representantes dos pro fessores mestres 11 
Mauri Buzinaro, Magda Arlete Vieira Cardozo e José Antonio Marciano, 12 
Chefe do Departamento de Exatas Prof. Dr. José Luiz  Vieira de 13 
Oliveira, Chefe do Departamento de Biológicas e Saú de Profa. Me. 14 
Regina Eufrásia do Nascimento Ruete, Chefe do Depar tamento de 15 
Humanas Profa. Dra. Ieda Cristina Borges, represent ante do corpo 16 
discente Dâmaris Mariá Rodrigues, representante da comunidade: João 17 
Lopes de Oliveira, representante dos funcionários t écnico-18 
administrativos Jean Cardoso de Moura e Mateus Augu sto Vitorelli. 19 
Não compareceram à reunião Raíssa R. Luz Resende e Licemare Simão 20 
Seixas. Justificou sua ausência o aluno Leonardo Ay res Neiva. 01 .  21 
ATA nº 07: a Conselheira Marceli se manifestou contrariamente,  não 22 
assinando a ata, alegando não estar de acordo com o  assunto FIES, no 23 
texto da página 2, que cita Após discussões sobre o tema, os 24 
conselheiros entenderam e concordaram com a posição  da IES ..., 25 
propondo adequação no texto, já que a posição da In stituição não foi 26 
posta em votação, somente comunicada a esse Conselh o, por ser 27 
assunto de gestão. Prof. Mauri sugeriu a substituiç ão do texto por 28 
“Foi dada ciência aos conselheiros...” ou, ainda, q ue o conselheiro 29 
que não esteja de acordo não assine o documento. Pr of. José Antonio 30 
também comentou que aquele que não concorde, deve s olicitar na  31 
própria sessão que seja registrada em ata seu parec er contrário ao 32 
assunto. Após as considerações, a ata foi aprovada e assinada pelos 33 
demais conselheiros. 02. COMUNICAÇÕES DA PRESIDÊNCIA: a) o 34 
presidente da sessão Prof. Dr. Paulo Sergio cumprim entou a todos 35 
desculpando-se pela ausência nas reuniões anteriore s, por motivo de 36 
viagem em prol da Instituição. Iniciou dizendo que a sessão teria 37 
pauta mínima e pediu a opinião dos conselheiros sob re a ocorrência 38 
de reuniões nessas condições. Prof. Marciano lembro u que está no 39 
regimento da IES a realização mensal das reuniões. Prof. Mauri 40 
propôs adequação no artigo regimental para que, na ausência de 41 
pauta, a reunião fosse suspensa. Foi lembrado por t odos, ainda, que 42 
o regimento deverá ser objeto de adequação e apreci ação por esse 43 
Conselho Universitário. Na sequência, o presidente informou a 44 
indicação da nova representante discente, Raíssa Lu z Resende, aluna 45 
presidente do Centro Acadêmico do curso de Medicina . b) Conselho 46 
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Estadual de Educação: Prof. Paulo Sérgio disse que,  apesar de não 47 
ter iniciado turma no corrente ano, o curso de Serv iço Social teve 48 
seu reconhecimento renovado por mais quatro anos pe lo CEE e que 49 
esses profissionais estarão sendo valorizados junto  às escolas 50 
estaduais e municipais. Aproveitou para informar qu e os cursos de 51 
História e Ciências Biológicas deverão receber comi ssões de 52 
verificação in loco  nos dias 04 e 06 de abril, respectivamente, 53 
solicitando aos chefes de departamento as devidas p rovidências e 54 
acompanhamento dos especialistas na IES. c) constru ção do Bloco V: O 55 
Magnífico Reitor convidou a todos para visitarem as  obras do novo 56 
bloco, iniciadas em 08/01/18. Prof. Alexandre pergu ntou se há um 57 
croqui disponível, sendo informado da existência de  maquete 58 
correspondente à obra. Informados, também, que a co nstrução abrigará 59 
salas de aula, laboratórios e auditório, que atende rão, não somente 60 
ao curso de Medicina mas a outros cursos da Institu ição. 61 
Aproveitando o assunto, os Conselheiros também disc utiram sobre o 62 
piso escorregadio do campus II, devido à cera utili zada, instalação 63 
de corrimões em rampas, estacionamento, ar condicio nado no campus I 64 
e o envolvimento da Comissão Interna de Prevenção d e Acidentes 65 
(CIPA) da UNIFAI. Prof. Marciano solicitou, como re presentante dos 66 
professores, informações sobre a questão financeira  da IES e 67 
adequações no regimento geral. Prof. Andrey explico u que as 68 
alterações estão sendo finalizadas, contemplando as  sugestões 69 
recebidas até o momento. 03. Outros assuntos: a) curso de Pós-70 
Graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho: j ustificou-se a 71 
necessidade de substituição do docente Dr. Fabrício  Rimoldi na 72 
disciplina de Introdução à Engenharia do Trabalho, devido à 73 
solicitação do mesmo por motivos particulares. O pr ofessor Mestre 74 
Sílvio Togneti foi o indicado para assumir a discip lina. b)reunião 75 
ordinária: definida a data de 24 de abril para a pr óxima sessão do 76 
conselho universitário. Nada mais havendo a tratar,  às dez horas, o 77 
presidente encerrou a reunião. Eu, Rita de Cássia S iqueira, 78 
secretária acadêmica, lavrei a presente ata em três  laudas que, se 79 
aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e de mais 80 
conselheiros. Adamantina, 20 de março de 2018...... ............... 81 
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