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Às dezessete horas do dia treze de novembro de dois mil e dezoito, na sala doze, 1 
das dependências da Faceli, estiveram reunidos a Diretora Acadêmica e Presidente do 2 
CONSUP, Renata Alves Batista Basso, Presidente da Fundação Faceli e Vice 3 
Presidente do CONSUP Jussara Carvalho de Oliveira, o representante do Corpo 4 
Discente, Julio Cesar Travezani G. da Silva, os representantes do Corpo Docente, 5 
Tiago Cação Vinhas, Rodrigo Santos Neves, Antônio Cesar Machado da Silva, 6 
Rhuan Maraçati Sponfeldener, Marcela Rubia Tozato Daltio, Poliana Bernabé 7 
Leonardeli, Valeria Vieira dos Santos e Marcos Rodrigues Saúde a representante 8 
Técnica Administrativa Elaine Cordeiro do Nascimento. Fazendo uso da palavra, a 9 
Presidente do Conselho Renata, declara aberta a reunião do CONSUP agradecendo a 10 
presença de todos e em especial, a presença dos discentes que compareceram para 11 
assistirem à reunião. Encerrados os cumprimentos, a Presidente passa a cumprir a 12 
Pauta de Ordem do dia: 1) Aprovação da Ata da reunião do dia 09/10/2018: Sobre este 13 
item de pauta, o conselheiro Tiago sugeriu uma retificação na ata sobre seu 14 
posicionamento em relação a extinção das cotas para o vestibular da Faceli. Esclarece 15 
que seu posicionamento se referia a questão tratada anteriormente e não quanto as 16 
cotas. O Conselheiro Júlio faz uso da palavra para pediu que seu nome seja retificado 17 
uma vez que seu sobrenome se escreve com Z. Ainda com a palavra, o Conselheiro 18 
solicita que conste em Ata seu posicionamento em relação ao manifesto apresentado 19 
na reunião anterior do CONSUP, pelo Conselheiro Antônio, onde cita que a instituição 20 
seja mais democrática. Pede que se registre que não é isso que acontece no próprio 21 
Conselho, uma vez que o mesmo é composto por apenas um aluno como membro 22 
representante. Realizada a consideração, a Presidente Renata pergunta aos membros 23 
se há mais alguma consideração a ser apresentada e nada mais foi posto em pauta. 24 
Todos concordam com a retificações sugeridas e a Ata foi aprovada e assinada. Dando 25 
continuidade à reunião, a Presidente do Conselho apresenta o próximo ponto de pauta: 26 
2) Análise e Aprovação de Regulamentos – Edital de Transferência Externa: A Vice-27 
Presidente Jussara pede a palavra para esclarecer alguns pontos referentes as novas 28 
regras do processo seletivo. A representante do Corpo Técnico Administrativo, 29 
Conselheira Elaine, endossa as considerações de Jussara fazendo algumas 30 
ponderações que não sofreram nenhuma divergência por parte dos membros do 31 
Conselho. O Conselheiro Rodrigo pede a palavra e sugere que seja produzido um 32 
banner para alertar os alunos que tem interesse no Processo Seletivo de Transferência 33 
Externa para já alertar sobre as mudanças. O Conselheiro Tiago Cação sugere que 34 
sejam produzidos dois editais, mas os conselheiros discordam da sugestão 35 
apresentada e posicionam-se favoráveis a ideia inicial sugerida pelo conselheiro 36 
Rodrigo. Tiago retoma a palavra e solicita que seja incluído o coeficiente de rendimento 37 
do aluno, como critério de desempate, mas os conselheiros também desaprovam o 38 
posicionamento, pois consideram válido suprimir o referido item, uma vez que o mesmo 39 
já foi motivo de discussão e descontentamento em reuniões anteriores do próprio 40 
Conselho. Rodrigo pede a palavra e sugere a possibilidade de reduzir a entrada dos 41 
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alunos de Direito para o 6º e não no 8º período como sugerido. O conselheiro Antônio 42 
pede a palavra e sugere que a entrada dos alunos seja pela nota do Enem mais uma 43 
prova dada pela faculdade, a maioria dos conselheiros não consideram viável a 44 
aplicação de prova, uma vez que a Faculdade ainda não dispões de condições técnicas 45 
ou financeiras para o mesmo. Sem mais nada a tratar sobre o ferido tema, o Edital de 46 
Transferência Externa foi aprovado por unanimidade. A Presidente do CONSUP, 47 
retoma a palavra e pede que seja tratado o próximo ponto de pauta: 3) Situação 48 
referente ao Atendimento à alunos Portadores de Deficiência: A Presidente Renata faz 49 
a leitura do laudo médico do aluno Victor Oliveira Matos, do curso de Direito, informando 50 
o atual quadro de saúde do aluno e suas novas limitações e apresenta um requerimento 51 
de dilação do tempo na entrega do TCC. Esclarece que essa questão foi levada ao 52 
Conselho, para que sejam estabelecidos parâmetros para situações posteriores. O 53 
professor Tiago Cação Vinhas, faz uso da palavra para questionar sobre a aplicação 54 
de duas provas no mesmo dia, uma vez que esse ponto de pauta já ter sido tratado 55 
pelo CONSUP, ficando acordado que as Coordenações evitassem essa prática. Pede 56 
ainda que a situação seja verificada com o coordenador do curso de Direito. Retomando 57 
o ponto de pauta, a Conselheira Marcela pede a palavra para esclarecer que o problema 58 
de respiração do Victor, vem se agravando a cada dia e que consequentemente, essa 59 
condição o limita também intelectualmente, assim como de fato foi exposto através do 60 
laudo. Sugere a criação de um núcleo para deliberar sobre assuntos referentes a alunos 61 
portadores de deficiência dentro da instituição. A Conselheira Marcela relata que a 62 
muito tempo trabalha com alunos portadores de deficiência e que as políticas estão 63 
muito aquém da real necessidade do aluno portador de necessidades especiais, que 64 
atualmente é aplicada uma política lançada em 2004. A presidente do CONSUP faz uso 65 
da palavra e pede que a Professora Luciane, mãe do Victor, explique a atual situação 66 
do aluno, a evolução do quadro clínico, desde quando a doença começou a se 67 
manifestar, o tratamento, remédios, adaptação, o uso do aparelho para ajudar na 68 
respiração. A mesma externa as prerrogativas legais e reitera a solicitação de 69 
adaptação para o processo avaliativo com provas mais claras, objetivas em função das 70 
dificuldades motoras do aluno, provas com consulta, já que sua deficiência já está 71 
interferindo nos aspectos de cunho intelectual. A Presidente Renata retoma a palavra 72 
e esclarece que vai remeter ao colegiado de Direito as considerações elencadas e as 73 
deliberações apontadas e chanceladas pelos membros presentes, garantindo a 74 
adaptação das provas do Victor para a P2. A Professora Luciene solicita que seja 75 
repetida as notas da P2, pois não foi usado na P1 um critério avaliativo de acordo com 76 
as condições apresentadas pelo aluno. A Conselheira Marcela concorda e diz ainda 77 
que a faculdade deve isso ao aluno. O Conselheiro Tiago faz uso da palavra para 78 
sugerir que seja remetido à procuradoria da Faceli, a solicitação de uma pesquisa sobre 79 
a situação de alunos portadores de deficiência em outras instituições e como se dá o 80 
processo de adaptação para esses alunos, pois todo alunos para ter sua graduação 81 
precisa cumprir seu quadro de avaliações. O Conselheiro Rodrigo solicita a palavra 82 
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para pedir que a Professora Luciene explique como está sendo feito o TCC e qual a 83 
atual situação do trabalho. A Professora Luciane relata como ajuda o filho e que o 84 
trabalho está no segundo capítulo. Todos os conselheiros concordam que o aluno Victor 85 
só apresente seu trabalho escrito, sendo dispensado da apresentação oral e mantendo 86 
a coautoria da professora Luciane. O Conselheiro Antônio faz uso da palavra para 87 
reforçar o que foi sugerido anteriormente, que nos casos futuros a procuradoria. Sugere 88 
também que a implantação do núcleo, já citado, seja instituído no próximo ano com a 89 
inclusão para os alunos específicos – AEE. A professora Luciane pergunta se existe a 90 
possibilidade do aluno Victor ser acompanhado por um monitor, uma espécie de apoio 91 
escolar na semana da prova. A Presidente Renata informa que no momento não tem 92 
como atender tal solicitação, pois seria necessário abrir um processo seletivo uma vez 93 
que não há monitores à disposição do cadastro de reserva de vagas em provimento 94 
temporário e nem tempo hábil para um novo processo. Os conselheiros vinculados ao 95 
Colegiado de Direito pedem a emergência quanto ao agendamento da para pôr em 96 
vigor as novas regras de avaliação para a conclusão do curso do referido aluno. A 97 
Professora Luciane sugere que a procuradoria faça a pesquisa de como funcionaria o 98 
Núcleo e que o assunto já fosse levado ao Consup na 1ª reunião do ano de 2019. E 99 
pelo adiantado da hora, os demais pontos de pauta serão elencados na próxima reunião 100 
do Conselho. Desse modo, eu, Renata Alves Batista Basso, lavrei a presente ata que 101 
vai por mim e pelos demais presentes assinada, para que produza os efeitos legais.  102 
Linhares, 13 de novembro de 2018. 103 
Renata Alves Batista Basso 
Presidente 

 

Jussara Carvalho de Oliveira 
Vice-Presidente 

 

Julio Cesar Travezani G. da Silva  
Representante do Corpo Discente 

 

Valéria Vieira dos Santos 
Representante do Corpo Docente 

 

Poliana Bernabé Leonardeli  
Representante do Corpo Docente 

 

Tiago Cação Vinhas 
Representante do Corpo Docente 

 

Rodrigo Santos Neves 
Representante do Corpo Docente 

 

Antônio Cesar Machado da Silva 
Representante do Corpo Docente 

 

Rhuan Maraçati Sponfeldner 
Representante do Corpo Docente 

 

Marcos Rodrigues Saúde 
Representante do Corpo Docente 

 



ATA DA REUNIÃO DO CONSUP – CONSELHO SUPERIOR DA FACELI – 13/11/2018 

 4 

Marcela Rubia Tozato Daltio 
Representante do Corpo Docente 

 

Elaine Cordeiro do Nascimento 
Representante Técnico Administrativo 

 

 104 


