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ATA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO . Aos vinte e um 1 

dias do mês de agosto de dois mil e dezoito, às nov e horas, reuniu-2 

se o Conselho Universitário do Centro Universitário  de Adamantina, 3 

no laboratório de informática do Campus I, sob a pr esidência do 4 

Reitor Prof. Dr. Paulo Sergio da Silva. Presentes o s Conselheiros, 5 

Pró-Reitor de Ensino Prof. Dr. Andrey Borges Teixei ra, Pró-Reitor de 6 

Extensão Prof. Dr. Delcio Cardim, Pró-Reitor de Pes quisa e Pós-7 

Graduação Prof. Dr. José Aparecido dos Santos, Repr esentantes dos 8 

Professores Doutores Marcos Martinelli, Jean Paulo Rodolfo Ferreira, 9 

Fabrício Rimoldi, Alexandre Wolf e Marceli Moço Sil va, 10 

Representantes dos Professores Mestres Mauri Buzina ro, José Antonio 11 

Marciano e Magda Arlete Vieira Cardozo, Chefe do De partamento de 12 

Exatas Prof. Dr. José Luiz Vieira de Oliveira, Chef e do Departamento 13 

de Biológicas e Saúde Profa. Me. Regina Eufrásia do  Nascimento 14 

Ruete, Chefe do Departamento de Humanas Profa. Dra.  Ieda Cristina 15 

Borges,  Representante da Comunidade: João Lopes de  Oliveira, 16 

Representante dos Funcionários Técnico-administrati vos Mateus 17 

Augusto Vitorelli e Jean Cardoso de Moura, Represen tante do Corpo 18 

Discente Leonardo Ayres Neiva. Ausentes: Prof. Dr. Fábio Botteon e 19 

Licemare Seixas, com justificativa; Raissa Resende e Alexandre 20 

Mello.  Havendo número legal de Conselheiros, o Magnífico R eitor 21 

declarou aberta a Sessão. 01. ATA nº 12:  aprovada e assinada pelos 22 

participantes. 02. COMUNICAÇÕES DA PRESIDÊNCIA: após cumprimentar a 23 

todos, o presidente considerou que as reuniões dess e Conselho passem 24 

a ser realizadas no laboratório de informática, que  conta com melhor 25 

estrutura. Avisou aos professores que as convocaçõe s serão enviadas 26 

através do e-mail institucional, devendo ser provid enciado por 27 

todos. Na sequência, passou às comunicações do dia:  a) Ensino à 28 

Distância: o Reitor convidou os Conselheiros para o  Lançamento do 29 

Ensino à Distância na Instituição, a realizar-se no  dia 17 de 30 

setembro, às 14 horas; evento que contará com pales tra do presidente 31 

do CREA-SP. Disse ser grande a expectativa de deman da para os cursos 32 

de Especialização, híbridos, criados no ensino semi -presencial e 33 

informou que o estúdio está pronto para visitação. Pretende 34 

viabilizar a separação das receitas da graduação co m a pós-35 

graduação, a fim de controlar a sustentação dos cur sos. Os cursos de 36 
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especialização presenciais continuarão a ser oferta dos junto com os 37 

semi-presenciais. b) Ciências Biológicas Bacharelad o e Fisioterapia: 38 

cursos que receberam comissões do Conselho Estadual  de Educação para 39 

avaliação da renovação de reconhecimento. Com a pal avra, a Cons. 40 

Regina relatou que os Especialistas designados elog iaram a estrutura 41 

da IES e alguns apontamentos foram feitos quanto à oferta do 42 

bacharelado no curso de Ciências Biológicas. c) Com issão Permanente 43 

de Avaliação (CPA): os Conselheiros receberam a pro posta para 44 

atualização da composição que integra a CPA, cujo p rojeto avaliativo 45 

deverá ser encaminhado à apreciação e aprovação des se Conselho, 46 

oportunamente. Prof. Alexandre questionou os critér ios para compor a 47 

comissão, sendo esclarecido pela secretária acadêmi ca que a atual 48 

composição foi devidamente aprovada em sessão desse  Conselho e, em 49 

conformidade com a Deliberação CEE nº 160/2018, há necessidade de 50 

atualização da mesma, a fim de contemplar as porcen tagens exigidas 51 

para os diferentes segmentos acadêmicos. Assim, o p residente 52 

solicitou a apreciação da nova composição que, sem outros 53 

questionamentos, foi homologada. 03 .  ORDEM DO DIA: a)  Criação de 54 

cursos de Graduação: proposta de criação dos cursos  de Bacharelado 55 

em Biomedicina, com 100 vagas no período noturno e Ciências 56 

Contábeis, com 30 vagas no período diurno e 50 vaga s no período 57 

noturno. Os Conselheiros, após análise dos parecere s emitidos pelo 58 

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão com manifes tação favorável à 59 

criação dos cursos, passaram à discussão. O Reitor elogiou os 60 

projetos apresentados que irão ampliar o leque de o pções da IES e, 61 

consequentemente, aumentarão  sua receita, em funçã o da demanda 62 

existente nessas duas áreas. O curso de Biomedicina  estará 63 

interagindo com o de Medicina e a região está caren te na área 64 

contábil. Cons. Marceli falou da importância da pes quisa de mercado 65 

para implantação de novos projetos. Cons. Alexandre  sugeriu fazer 66 

pesquisas na Mostra de Profissões da Instituição. C ons. Regina disse 67 

que o curso de Biomedicina, em projeção há algum te mpo, está com a 68 

estrutura completa e conta com laboratórios já exis tentes. Cons. 69 

Mauri ressaltou a importância da abertura de novos cursos, cuja 70 

clientela vem com a oferta. Em discussão quanto ao quadro de 71 

docentes indicado nas propostas, o Cons. Andrey exp licou que não há 72 
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regras específicas para a indicação, devendo ser ob servada a 73 

titulação e a aderência do docente à disciplina, co nforme exige a 74 

Deliberação CEE nº 145/16. O presidente, após dizer  que as propostas 75 

estão bem estruturadas e acredita que serão bem suc edidas em seus 76 

objetivos na formação de profissionais, passou à vo tação dos 77 

projetos. Os Conselheiros, à exceção do Cons. Alexa ndre que 78 

manifestou ser parcialmente favorável pela insatisf ação ao quadro de 79 

docentes, aprovaram as duas propostas que serão ofe rtadas no 80 

vestibular do mês de outubro. b) Especialização em Nutrição Clínica 81 

– Da Prática Clínica à Gastronnomia: parecer aprese ntado pelos 82 

Conselheiros do CEPE, Profa. Ieda Borges e Profa. R egina Ruete que 83 

explicou a proposta do curso semipresencial. Após c onsiderações, os 84 

Conselheiros presentes votaram pela aprovação do pr ojeto que terá 85 

início de funcionamento em fevereiro de 2019. c) Pr ocesso Seletivo 86 

Edital nº 32/18: homologado nessa Sessão o Edital q ue trata de 87 

processo seletivo para admissão temporária de docen tes junto ao 88 

curso de Medicina. 04 .  OUTROS ASSUNTOS: Cons. Marceli  falou da 89 

comoção no UNIFAI-Social com os atendimentos à comu nidade. Cons. 90 

Delcio, Pró-reitor de Extensão, disse estar trabalh ando junto à 91 

Secretaria da Saúde do Município para promoção das atividades nas 92 

diversas áreas da Instituição. Cons. Ieda falou da participação em 93 

algumas reuniões com docentes, de suas competências  e das ações 94 

vinculadas às pró-reitorias. Cons. João Lopes relat ou acontecimentos 95 

da época em que se formou na Instituição. Cons. Jea n Cardoso 96 

solicitou ao reitor estudos para que a reestruturaç ão na tabela de 97 

referência salarial dos funcionários técnico-admini strativos seja 98 

prevista no orçamento do próximo ano. Após, o Presi dente convidou a 99 

Assessoria de Comunicação para apresentação da camp anha do 100 

Vestibular 2019, cuja Agência DDC ganhou em licitaç ão na IES. Ao 101 

final da apresentação, os Conselheiros teceram elog ios à campanha e 102 

após os agradecimentos, o Presidente deu por encerr ada a Sessão 103 

agendando a data de 18 de setembro para a próxima r eunião ordinária 104 

deste Conselho Universitário. Nada mais havendo a t ratar, às onze 105 

horas e trinta minutos, a Sessão foi encerrada. Eu,  Rita de Cássia 106 

Siqueira, secretária acadêmica, lavrei a presente a ta em quatro 107 

laudas que, se aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e 108 
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demais conselheiros. Adamantina, 21 de agosto de 109 
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