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Às dezessete horas do dia dezessete de setembro de dois mil e dezoito, na sala
doze, das dependências da Faceli, estiveram reunidos a Diretora Acadêmica da Faceli
e Presidente do CONSUP, Renata Alves Batista Basso, a Presidente da Faceli e VicePresidente do CONSUP, Jussara Carvalho de Oliveira, o representante interino do
Corpo Discente, João Carlos Souza Filho, os representantes dos Docentes, Ludimila
Caliman Campos, Tiago Cação Vinhas, , Marcela Rubia Tozato Daltio, Antônio
Cesar Machado da Silva, Márcia Perini Valle, Poliana Bernabé Leonardeli, Ivan
Meloti Capucho; a representante Técnica Administrativa Elaine Cordeiro do
Nascimento. Fazendo uso da palavra, a Diretora Acadêmica e Presidente do CONSUP
agradeceu a presença de todos, e declarou aberta a sessão esclarecendo que a mesma
se justifica devido a uma solicitação do conselheiro Rodrigo Santos Neves, em
mensagem ao grupo no aplicativo Whatsapp, na data de hoje (12/09/2018),
mencionando que “(...) já se passaram duas reuniões do CONSUP, sem que os temas
sugeridos pelos senhores conselheiros ainda não puderam ser tratados, solicitamos
que os relatórios pendentes nos sejam encaminhados para análise prévia, para o
tratamento oportuno em reunião, considerando as disposições da Lei de Acesso à
Informação (Lei 12.527/2011). Considerando que o referido requerimento mencionado
pelo conselheiro foi protocolado no dia 21/08/2018 e que nas reuniões deste conselho
datadas de 28/08/2018 e 11/09/2018, esta Presidente fez constar que referido
requerimento formulado já se encontrava devidamente respondido e deferido;
considerando ainda que em ambas as reuniões, foi decidido pela maioria dos
conselheiros pela não apreciação (Constante em Atas), em decorrência da relevância
dos demais temas, o que, em virtude da falta de tempo, ainda não pôde ser apreciado
em reunião do conselho; considerando a prerrogativa desta Presidente em convocar
extraordinariamente o Conselho e a importância das informações solicitadas pelo
requerimento formulado e protocolizados pelos conselheiros; nos reunimos neta data
para tratar exclusivamente o exposto no Requerimento Nº 000371/2018. Assim sendo,
passasse a discorrer sobre cada ponto evidenciado no referido Requerimento: 1) CPA
2017 – Sobre esse aspecto, a presidente do Consup, Renata Basso, informa que a CPA
2017 foi realizada de 22 de maio a 05 de junho e a devolutiva no dia 28 de julho aos
professores e em outubro aos discentes. A vice-presidente do Consup, Jussara
Carvalho, explica que o coordenador da CPA em 2017 era o também coordenador do
TI, Welton Castoldi e que recentemente, foi contratado um servidor, José Marcelino
Sfalsim, para assumir a Coordenação e que ele também ofertará cursos de extensão.
Informa, ainda, que a CPA está programada para acontecer de 15 a 26 de outubro de
2018, somente uma vez no ano, conforme orientações do Conselho Estadual de
Educação. Todas as turmas serão convidadas a participarem do processo de avaliação
institucional e a publicidade poderá ocorrer tanto pelo site da faculdade quanto através
dos canais de comunicação da prefeitura, caso a pesquisa envolva também a
comunidade. A professora Márcia Perini manifesta-se, informando como os trabalhos
da CPA eram realizados em 2016, pois já fazia parte da Comissão e solicita que as
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próximas reuniões sejam marcadas com mais antecedência. Questiona se a devolutiva
foi realizada com os técnicos-administrativos e a presidente, Renata Basso, informa
que sim, através de e-mail corporativo, no mesmo período dos docentes. O professor
Antônio Cesar Machado faz uso da palavra para solicitar que os relatórios fiquem
acessíveis e tragam os gráficos explicitados, que os resultados fiquem mais evidentes
e que a instituição dê ampla divulgação, para não gerar dúvidas nos participantes da
pesquisa. Esclarecidas as dúvidas sobre o tema em pauta, sugere tratar sobre o
próximo item. 2) NJPPM – Sobre o núcleo, a Presidente Renata informa que na reunião
do Consup do dia 26 de setembro de 2017, os conselheiros Tiago Cação e Stéfani de
Souza se colocaram à disposição para revisarem o regulamento do NJPPM e, na
reunião do dia 29 de dezembro de 2017, apresentaram a devolutiva esclarecendo que
o regulamento não deveria ser deliberado pelo Consup e sim pelo Concur (Conselho
Curador). Na reunião do Concur do dia 20 de junho de 2018, após análise, o documento
foi aprovado e o convênio firmado. Esclarece ainda que foi publicado o edital de seleção
e os classificados já foram convocados para a fase de entrevistas. Questionada pelo
professor Antônio Cesar Machado, Jussara Carvalho informa quem são os membros
do Concur e o assunto é finalizado, passando a cumprir o próximo item da pauta: 3)
Relatório anual da Direção Acadêmica e Coordenações – A Presidente fez circular
o relatório impresso circula entre os conselheiros e esclarece que o referido relatório
das coordenações de curso, pesquisa e extensão e direção acadêmica é unificado e
que o mesmo foi encaminhado para o e-mail corporativo de todos os servidores da
faculdade, no dia 29 de dezembro de 2017, só não foi apreciado no Consup, pois não
houve tempo hábil para tal. Esclarece ainda que o mesmo relatório foi encaminhado
para a Câmara Municipal de Vereadores e para o Gabinete do Prefeito, sendo
devidamente apreciado pelo mesmo. A professora Márcia Perini faz uso da palavra
para compartilha com os demais membros sua insatisfação por seus trabalhos
desenvolvidos de extensão não aparecerem no relatório tanto na parte que se refere à
pedagogia quanto à pesquisa e extensão. O professor Antônio Cesar Machado solicita
que a instituição utilize outros meios de comunicação e é lembrado pela vicepresidente, Jussara Carvalho, que os canais de comunicação oficiais da faculdade são
o site e o e-mail corporativo. Assim, passa-se a tratar o próximo item da pauta. 4)
Linhas de pesquisa – Sobre este item a Presidente do CONSUP, Renata expõe sua
opinião sobre a definição das linhas de pesquisa. Para ela, tal definição deve partir dos
colegiados e das demandas que surgirem e destaca a necessidade de definição do
regulamento de pesquisa o mais breve possível, o que ainda não aconteceu devido à
dificuldade de reunir a Comissão. Sobre a Revista Científica da Faceli, a Presidente
aproveita o momento para lembrar que os próprios professores preferiram não investir,
já que não constaria na classificação Qualis. O professor Antônio Cesar Machado e a
professora Ludimila Caliman manifestam-se a favor de maior incentivo à pesquisa por
parte da instituição. Entendem que a pesquisa precisa ser vista como um investimento,
o olhar deve estar voltado para a qualidade do trabalho e não como gasto, priorizando
2

ATA DA REUNIÃO DO CONSUP – CONSELHO SUPERIOR DA FACELI – 17/09/2018

83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123

apenas a carga horária dos professores. Solicitam que a Direção Executiva da Faceli
apresente o orçamento destinado à pesquisa, que aprovem um número maior de
projetos, não apenas grupos de estudo e que os professores tenham um retorno sobre
o assunto, até mesmo para terem uma explicação quando os estudantes questionarem.
Por fim, destacam a importância de um colegiado de pesquisa e extensão atuante na
elaboração de planos de atividades, um colegiado que tenha acesso aos pareceres dos
requerimentos de projetos, no qual estejam apresentados claramente os critérios de
análise utilizados. A conselheira Ludimila Caliman sugere ainda que a instituição faça
um processo seletivo para a seleção de projetos de pesquisa, caso o orçamento não
seja alto e o número de projetos solicitados seja elevado. A professora Márcia Perini
contribui dizendo que sente falta de uma divulgação referente a editais de fomento à
pesquisa, que a coordenação de pesquisa e extensão precisa ficar ainda mais atenta
com relação a isso. A Vice Presidente Jussara, aponta a necessidade da apresentação
de projetos de pesquisa que revertam em prol da comunidade acadêmica e da
comunidade em geral e, para tanto, é necessário um regulamento que contemple isso.
O projeto precisa ter início, meio e fim, para que a verba não seja destinada para algo
que não se concretize. Informa que há um projeto de lei sobre extensão de carga
horária, para os professores, que está aguardando aprovação e que, ainda assim, é
necessária uma análise detalhada para que tais questões financeiras não firam as
obrigações legais da instituição. De modo geral, todos os membros presentes
concordam que os projetos de pesquisa e extensão podem melhorar a visão da
comunidade com relação a Faceli e, fazendo um gancho com a necessidade de
expansão da divulgação da faculdade, é informado aos conselheiros ali presentes que
acontecerão visitas nas instituições de ensino da cidade para divulgação do vestibular
da Faceli. A conselheira representante dos técnicos-administrativos, Elaine Cordeiro,
informa como a Universidade Federal de Viçosa divulga a instituição e o vestibular e
sugere que o exemplo seja adotado pela Faceli. São 2 formas de divulgação: 1- os
estudantes de Ensino Médio, através de excursões organizadas pelas escolas, passam
o dia conhecendo as dependências da UFV; 2- os estudantes de Ensino Médio são
apadrinhados pelos estudantes de graduação da universidade, estes fazem a
apresentação da universidade e dos cursos, incentivam que assistam as aulas e esta
iniciativa é acolhida pelos professores da UFV. Sugere ações nesse sentido para maior
divulgação da instituição. Concluidas as considerações sobre o item, passa a tratar o
próximo ponto de pauta: 5) Curso de Serviço Social - Renata Basso informa que a
Faceli não existe uma previsão de investimento nesse sentido e questiona quais foram
os critérios pontuados para a escolha do curso. Disse ainda não ter tido acesso nem ao
Projeto que foi aprovado pelo Conselho. O Conselheiro Antônio solicita acesso ao
documento. Não havendo mais nada a tratar, eu, Renata Alves Batista Basso, lavrei
a presente ata que vai por mim e pelos demais presentes assinada, para que produza
os efeitos legais. - Linhares, 11 de setembro de 2018.
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