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Às dezessete horas do dia nove de outubro de dois mil e dezoito, na sala doze, das 1 

dependências da Faceli, estiveram reunidos a Presidente da Fundação Faceli Jussara 2 

Carvalho de Oliveira, neste ato assumindo interinamente a Presidência do Consup, 3 

na ausência de sua Presidente natural, Renata Alves Batista Basso, com base no 4 

disposto no Art. 6º, inciso IV, parágrafo 5º; o representante do Corpo Discente, João 5 

Carlos Souza Filho, os representantes dos Docentes, Ludimila Caliman Campos, 6 

Tiago Cação Vinhas, Rodrigo Santos Neves, Fábio Tavares, Antônio Cesar 7 

Machado da Silva, Márcia Perini Valle, Representante da Comunidade Ana Maria 8 

Paraiso Dalvi, e a representante Técnica Administrativa Elaine Cordeiro do 9 

Nascimento. Usando da palavra, Jussara agradece a presença de todos, declara 10 

aberta a sessão e passa a cumprir a Pauta. Antes de iniciada a sessão, o Membro 11 

Antonio, fez a entrega da ata de eleição dos novos representantes dos docentes no 12 

Consup, na qual constam os seguintes nomes: Membros Efetivos: Antonio Cesar 13 

Machado da Silva, Fábio Tavares, Gustavo Moulin Ribeiro, Ludmila Caliman Campos, 14 

Marcela Rubia Tozato Daltio, Márcia Perini Valle, Marcos Rodrigues Saúde, Poliana 15 

Bernabé Leonardeli, Rhuan Maraçati Sponfeldner, Rodrigo Santos Neves, Suelen 16 

Agum dos Reis e Tiago Cação Vinhas e como membros suplentes: Ivan Melotti 17 

Capucho, Rodrigo Reis Cyrino e Valeria Vieira dos Santos. Após a entrega da ata,  a 18 

Presidente interina Jussara deseja boas-vindas aos novos membros e agradece mais 19 

uma vez a colaboração com o conselho bem como àqueles que continuam fazendo 20 

parte do Consup. Em seguida, passa a cumprir a pauta: 1) Assinatura da ata da reunião 21 

de 11.09.2018 – Com a palavra, a Presidente Interina afirma que por ter sido solicitada 22 

a inclusão de nomes de presentes que não estavam na ata deste dia, esta estava 23 

retornando apenas para sua assinatura. 2) Leitura e aprovação da ata da reunião de 24 

25.09.2018 – Jussara realiza a leitura da ata que foi aprovada por unanimidade, sem 25 

ressalvas. 3) Análise e aprovação do calendário acadêmico de 2019 -  Usando a 26 

palavra. Jussara ressalta, que como de praxe, estaria trazendo para análise o 27 

calendário acadêmico para 2019. Continuando, sugeriu que cada mês fosse analisado 28 

e que as sugestões fossem inseridas no corpo do documento. Solicitou a palavra o 29 

Membro Docente Tiago Cação para questionar sobre a data do processo seletivo de 30 

contratação temporária de professores para 2019. Usando a palavra, a Presidente 31 

Interina Jussara informou que a intenção seria realizar o processo seletivo ainda no ano 32 

em curso e que o Projeto de Lei se encontrava na Câmara para análise e aprovação. 33 

Retomando a palavra o Membro Docente Tiago Cação solicitou que constasse em ata 34 

que havia ficado desapontado pelo fato do projeto de lei de extensão de carga horária 35 

não ter sido submetido previamente aos professores e solicita que este seja o 36 

procedimento nos próximos projetos envolvendo docentes da Faceli. A Presidente 37 

Interina solicita ao Chefe de Gabinete Roberto Calmon que se fizesse constar em ata 38 

a manifestação do Membro Docente Tiago Cação. Dando continuidade à análise do 39 

calendário, solicitou a palavra o Membro Docente Rodrigo Santos Neves para sugerir 40 

a inclusão de datas no calendário para apresentação de projetos de pesquisa e é 41 
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informado pelo Membro Docente Antonio Cesar de que as referidas datas constarão no 42 

Regulamento de Pesquisa e Extensão que se encontra em elaboração pela Comissão.  43 

Solicita a palavra a Membro Docente Suelen Agum para sugerir que não constasse no 44 

calendário uma semana específica para a aplicação das provas regulares, deixando a 45 

cargo de cada professor o agendamento dessas datas, constando somente no 46 

calendário a data final para lançamento das notas. Usou a palavra a Presidente Interina 47 

Jussara para dizer que já são sacrificados em cada período de provas, em torno de oito 48 

dias uteis por bimestre, e que essa prática aumentaria ainda mais esse período, tendo 49 

e vista que os alunos costumam não assistir as aulas de outros professores quando há 50 

provas naqueles dias. Dessa forma, o assunto não foi apreciado pelos membros do 51 

Consup, inclusive por ser matéria já votada em reunião anterior. Retomando a palavra, 52 

a Membro Docente Sulen Agum sugere ainda que a instituição incorpore ao calendário 53 

mais sábados letivos que não sejam presenciais, quando o professor enviaria 54 

atividades via portal, para o aluno fazer, e justifica que tal sugestão seria uma alternativa 55 

para compensar uma semana de pouca funcionalidade entre as provas de segunda 56 

chamada e provas finais. Após discussão entre alguns membros, chegou-se à 57 

conclusão de que a sugestão apresentada não seria incorporada tendo em vista que o 58 

aumento de sábados letivos não seria uma boa opção para o momento. Após 59 

apresentadas as considerações e a inclusão de datas para a realização mensal de 60 

reuniões do Consup, o Calendário Acadêmico para 2019 foi aprovado. 3) Análise e 61 

Aprovação do Regulamento de Estágio Supervisionado de Administração – Após as 62 

explicações sobre o regulamento feitas pela Presidente Interina do Consup, o 63 

Regulamento foi aprovado com a ressalva de que a instituição se comprometeria em 64 

fazer uma consulta à Lei de Estágio para confirmar se é obrigação do discente ou da 65 

empresa, apresentar a apólice de seguros referente a estágio, à instituição, conforme 66 

a questão levantada pela Membro Docente Suelen Agum. Tendo sido cumprida a pauta 67 

a Presidente Interina Jussara franqueou a palavra e fez uso dela o Membro Docente 68 

Antonio para externar, em seu nome e em nome de alguns colegas, a insatisfação pelo 69 

fato da Prof. Zilda Fantin ter ministrado uma aula de Metodologia da Pesquisa para 70 

alunos do 10º período de Direito, tendo em vista que a Faceli conta com dois 71 

professores efetivos responsáveis pela disciplina. Usando a palavra, a Presidente 72 

interina Jussara disse que sabia do fato e que quando foi arguida pela Prof. Zilda se 73 

essa poderia atender a um pedido dos alunos daquela turma para tirar algumas dúvidas 74 

sobre plágio e citações, posicionou-se a favor, até porque, muitos desses alunos 75 

haviam sido alunos dela no início do curso. Retomando a palavra, o Membro Docente 76 

Antonio, disse que não seria aceitável que professores que não fazem parte do quadro 77 

de Docentes da Faceli ministrem aulas nas turmas. Usando novamente a palavra, a 78 

Presidente interina Jussara diz que não era a primeira vez que isso acontecia na Faceli, 79 

citando que a própria Prof. Zilda já havia ministrados cursos de Língua Portuguesa, não 80 

sendo questionada por isso e nem tampouco os convidados que estão ministrando 81 

aulas aos sábados aqui na Faceli pelo curso de preparação para a OAB, como por 82 
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exemplo o Prof. Bernardo e o Juiz Thiago Albani. Finalizando, disse que a situação era 83 

a mesma e que em nenhum momento, qualquer professor teria se manifestado 84 

contrariamente, tendo inclusive a relação de professores ministrantes, sido publicada 85 

no Edital de inscrição no site da Faculdade. E, não havendo mais nada a tratar, eu, 86 

Jussara Carvalho de Oliveira, lavrei a presente ata que vai por mim e pelos demais 87 

presentes assinada, para que produza os efeitos legais.  Linhares, 09 de outubro de 88 

2018. 89 
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