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Às dezessete horas do dia vinte e cinco de setembro de dois mil e dezoito, na sala 1 
doze, das dependências da Faceli, estiveram reunidos a Diretora Acadêmica da Faceli 2 
e Presidente do CONSUP, Renata Alves Batista Basso, a Presidente da Faceli e Vice-3 
Presidente do CONSUP, Jussara Carvalho de Oliveira, o representante interino do 4 
Corpo Discente, João Carlos Souza Filho, os representantes dos Docentes, Ludimila 5 
Caliman Campos, Tiago Cação Vinhas, Antônio Cesar Machado da Silva, Márcia 6 
Perini Valle, Ivan Meloti Capucho e Rodrigo Santos Neves; a representante Técnica 7 
Administrativa Elaine Cordeiro do Nascimento. Fazendo uso da palavra, a Diretora 8 
Acadêmica e Presidente do CONSUP agradeceu a presença de todos, e declarou 9 
aberta a sessão passando para a leitura das Atas das duas últimas reuniões do 10 
CONSUP. 1) Leitura das atas das reuniões dos dias 11/09 e 17/09. Após leitura, a Ata 11 
do dia 17/09 foi aprovada por unanimidade e a Ata do dia 11/09, foi aprovada com 12 
ressalvas. Fazendo uso da palavra, a professora Suelen Agum dos Reis solicita que 13 
sua presença na reunião conste em ata como membro suplente. A Presidente da Faceli 14 
e Vice-Presidente do CONSUP, Jussara Carvalho de Oliveira, faz uso da palavra para 15 
esclarecer que não houve um comunicado oficial sobre a referida suplência, e em 16 
função disso, deverá constar sua presença como professora e não como membro do 17 
Consup. A professora Márcia Perini Valle pede a palavra para informar que seu nome 18 
consta na Ata, mas que a mesma não se fez presente no dia da reunião. 19 
Ainda se remetendo aos assuntos tratados na referida Ata, o professor Tiago Cação 20 
Vinhas solicita que todos os membros do Consup tenham acesso ao projeto pedagógico 21 
do curso de Serviço Social. A Presidente Renata, diz que solicitará a o TI que localize 22 
o documento e que assim que o fizer, o mesmo será devidamente enviado aos 23 
membros. Antes de passar a tratar o próximo ponto de pauta, a Vice Presidente do 24 
CONSUP faz uso da palavra para prestar esclarecimentos referentes a um assunto 25 
pertinente e de relevância. 2) Inclusão de pauta sugerida pela vice-presidente do 26 
Consup: PAD contra cola. Jussara esclarece que, considerando as situações que 27 
ocorreram durante a aplicação da P1 do semestre 2018/2, solicita que tenha o discorra 28 
a leitura do Regimento Geral da Faceli no que se refere aos procedimentos contra os 29 
atos fraudulentos e informa que, uma vez detectado o ato, o professor deve zerar a 30 
prova do aluno e requerer abertura de processo administrativo disciplinar. Caso este 31 
não seja aberto pelo professor, a Direção da Faceli, tendo ciência da ocorrência, terá 32 
autonomia para realizar a abertura do processo. Todos os membros concordam com o 33 
procedimento que será adotado e Renata informa ainda que será enviado ao Consup 34 
um documento normatizador e que, sendo aprovado, será amplamente divulgado entre 35 
a comunidade acadêmica. E encerradas as devidas considerações referentes ao tema, 36 
passa-se a cumprir o próximo item da pauta: 3)Consulta referente à dispensa de 37 
disciplinas optativas do curso de Direito: A Presidente do CONSUP faz a leitura do 38 
Ofício Nº 09/2018 – DRCA/PROGRAD/UFES, que, em resposta ao questionado sobre 39 
a possibilidade de alterações de grade, em função da dispensa de optativas não 40 
constantes, mensiona que a IES é responsável pela emissão do diploma e pelo 41 
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cumprimento das exigências legais para conclusão do curso. Segue fazendo também 42 
a Leitura do ofício do CEE que, solicitam o envio de uma cópia do Regimento Geral da 43 
Faceli. Diante do exposto e após manifestação de alguns membros do Conselho, fica 44 
deliberado pelo Consup que a solicitação de dispensa de disciplinas optativas dos 45 
estudantes será deferida, desde que a carga horária da disciplina corresponda à grade 46 
curricular. Na ocasião, os conselheiros solicitam a viabilidade de uma representação da 47 
Faceli no Conselho Estadual de Educação. Dando prosseguimento, passa-se a tratar o 48 
próximo ponto de pauta: 4)Análise e Aprovação Regulamento – Atividades 49 
Complementares: A Presidente do Consup conduz as considerações pendentes uma 50 
vez que o referido regulamento já havia sido discutido na reunião anterior. Realizadas 51 
as alterações necessárias, o regulamento foi aprovado por unanimidade por todos os 52 
membros presentes e será aplicado às turmas ingressante a partir de 2019/01. Para as 53 
demais turmas, continuará sendo validado o Regulamento atual, para que não haja 54 
nenhum prejuízo acadêmico aos alunos. E sem mais a tratar, a Presidente do Consup 55 
apresenta o próximo item: 5) Análise e Aprovação Regulamento – NUPAN:  A Vice 56 
Presidente do Conselho, Jussara Carvalho faz uso da palavra para esclarecer como 57 
será o funcionamento do Núcleo. Tratar-se-á de um núcleo de atendimento à 58 
comunidade, funcionará no mesmo setor onde se encontra o Núcleo de Práticas 59 
Jurídicas. O aluno se reunirá com o professor orientador da área, as demandas levadas 60 
pelos clientes serão analisadas e, após análise, farão a devida devolutiva. O estudante 61 
poderá cumprir parte de seu estágio no núcleo, não é obrigatório. Sem considerações, 62 
o regulamento é aprovado por unanimidade. Para já dar início aos atendimentos, o 63 
regulamento será aplicado de forma imediata, já será lançado o edital para inscrição 64 
dos alunos e uma matéria será publicada para divulgação. Encerrando os pontos da 65 
Pauta de Ordem do Dia, a Presidente Renata remete-se às considerações finais, 66 
esclarecendo que a próxima reunião do Consup precisará acontecer dentro de 15 dias 67 
e que na ocasião serão analisados o Edital Calendário Acadêmico 2019/1 e 68 
Regulamento do Estágio Supervisionado do Curso de Administração e em reunião 69 
posterior, serão apresentados para análise e aprovação o Edital do Vestibular 2019, e 70 
o Regulamento de Transferência Externa. O professor Antônio Cesar Machado pede a 71 
palavra para informar que o regulamento de Pesquisa e Extensão já está sendo 72 
elaborado e posteriormente também será remetido ao Consup. O conselheiro Tiago 73 
Cação Vinhas sugere que as datas das reuniões do Consup (Ordinárias e 74 
Extraordinárias), sejam agendadas previamente. Jussara Carvalho informa que 75 
poderão incluir essas datas durante a análise da proposta de Calendário Acadêmico, já 76 
que o mesmo será analisado na reunião subsequente. E não havendo mais nada a 77 
tratar, eu, Renata Alves Batista Basso, lavrei a presente ata que vai por mim e pelos 78 
demais presentes assinada, para que produza os efeitos legais. - Linhares, 11 de 79 
setembro de 2018. 80 

Renata Alves Batista Basso  
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