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34ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO. Ata. Aos vinte e dois 1 

dias do mês de dezembro de dois mil e vinte, às nove horas, teve início 2 

a Sessão do Conselho Universitário da UNIFAI, por webconferência, sob 3 

a presidência do Reitor, Prof. Dr. Paulo Sergio da Silva. Participaram 4 

os Conselheiros: Fábio Alexandre Guimarães Botteon, Delcio Cardim, 5 

José Aparecido dos Santos, Vagner Amado Belo de Oliveira, Josiane 6 

Lourencetti, Mariângela Conceição Vicente Bergamini de Castro, Regina 7 

Eufrásia do Nascimento Ruete, Rita de Cássia Siqueira, Alexandre 8 

Rodrigues Simões, Igor Terraz Pinto, Alexandre Teixeira de Souza, Dalva 9 

Pazzini Grion, Marceli Moço Silva, Eduardo Ribeiro Ferracini e Jean 10 

Cardoso de Moura. Verificada a existência de quórum, deu-se início à 11 

Sessão com os cumprimentos do Senhor Presidente que apresentou o 12 

convidado Fabrício Lopes, Diretor Administrativo da Instituição para 13 

explicar a proposta do Programa Institucional UNIFAI & Escolas - 14 

Motivando e Educando, enviado para apreciação e aprovação desse 15 

Conselho. Com o uso da palavra, Fabrício Lopes agradeceu o convite 16 

para participação nessa Sessão, bem como a autonomia depositada pela 17 

reitoria junto à Comissão de Captação de Alunos (Portaria UNIFAI nº 18 

118/2020), presidida pelo Prof. Vagner Amado. Manifestou a preocupação 19 

da Comissão em atrair demanda para os cursos de graduação, assim como 20 

conter a evasão de alunos. Diante disso, estão sendo adotadas algumas 21 

estratégias e, dentre elas, surgiu a proposta ora apresentada, que 22 

contou com a participação da Dirigente Regional de Ensino de 23 

Adamantina, Profa. Irmes, que apresentou as dificuldades atuais dos 24 

alunos do Ensino Médio e suas necessidades. A proposta tem como 25 

objetivo principal a parceria com as DREs e a participação da UNIFAI 26 

nas diversas áreas do ensino, inclusive robótica. A intenção é de que 27 

a Instituição trabalhe mensalmente com programas que irão colaborar 28 

no incentivo e na aprendizagem do aluno e, em paralelo, elevar o 29 

marketing institucional. Essa parceria será devidamente documentada e 30 

encaminhada à Secretaria Estadual de Educação. Citou, ainda, o 31 

engajamento de toda a comunidade acadêmica que contribuirá para o 32 

sucesso do programa. O Cons. Fábio Botteon parabenizou os proponentes 33 

da proposta, idealizada pelo Fabrício Lopes, de suma importância para 34 

a IES. Cons. Delcio Cardim parabenizou também as ações imediatas da 35 

Comissão que ocorrem no momento, através das chefias de departamentos 36 

e coordenadores de curso. Cons. Vagner Amado complementou que a Mostra 37 

de Profissões e a implantação do Núcleo Psicopedagógico também são 38 

ações constantes da Comissão que contribuem para a motivação do aluno 39 

em dar continuidade ao ensino superior. Após as considerações, a 40 

proposta foi aprovada por unanimidade. Nada mais a constar, às nove 41 

horas e vinte minutos, a Presidência declarou encerrada a Sessão. Eu, 42 

Rita de Cássia Siqueira, Secretária Acadêmica, lavrei, datei e assinei 43 

a presente Ata, em uma lauda, que segue assinada pelos participantes. 44 

Adamantina, 22 de dezembro de 2020.................................. 45 


