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Às dezesseis horas do dia vinte e um de novembro de dois mil e dezoito , na sala 1 

doze, piso superior das dependências da Faceli, a Diretora Presidente da Faceli e 2 

também Presidente do Conselho Curador, Jussara Carvalho de Oliveira, o Vice-3 

Presidente do Concur e Diretor Administrativo e Financeiro, Paulo Henrique Miranda 4 

Santana, o representante do Corpo Docente Professor Cidimar Andreatta a 5 

Secretária Municipal de Educação, Maria Olímpia Dalvi Rampinelli e o representante 6 

do  Poder Legislativo Municipal Jean Vergílio Acácio de Menezes: 1 – Abertura e 7 

boas vindas -  Dando início à reunião, a Presidente Jussara Carvalho de Oliveira 8 

agradeceu a presença dos membros presentes e passou a cumprir a pauta da ordem 9 

do dia. 2 – Apresentação do novo membro, representante dos discentes -  A 10 

presidente do Concur informou a substituição do representante interino do Corpo 11 

Discente João Carlos de Souza Filho pelo membro Vicente Soares. 3 – Leitura, 12 

análise, aprovação e assinatura da ata da reunião anterior -  Em seguida, Jussara 13 

Carvalho de Oliveira fez a leitura da ata da reunião anterior, ocorrida em 20/06/2018, 14 

que após lida, foi colocada em discussão e votação, sendo aprovada sem ressalvas. 4 15 

- Apresentação do Relatório de Atividades de 2018– A Presidente apresentou os 16 

dados do relatório de atividades dos colegiados  de cursos e da direção realizados até 17 

o mês de outubro do ano de 2018 e informou que esta seria a última reunião do 18 

Conselho Curador neste ano e que por isso havia trazido o relatório ainda incompleto, 19 

mas que no final do ano o relatório estaria integralmente publicado no site da Faceli. 20 

Ainda com a palavra, a Presidente Jussara mencionou sobre a renovação do acervo da 21 

biblioteca, ressaltando que a procura pelos livros tem sido muito grande e que foi 22 

informada também pela bibliotecária que os alunos não estão devolvendo os livros no 23 

prazo estabelecido, o que de certa forma, dificulta o empréstimo para outros discentes. 24 

Ainda com a palavra, a presidente do Concur, Jussara explicou sobre a ideia de 25 

construir um mini auditório unindo duas salas de aula, com a derrubada de uma parede. 26 

Sobre o assunto, informou que já havia encaminhado um ofício ao Secretário de Obras 27 

e entrado em contato com o arquiteto da obra, o Sr. Rodrigo Damiani, para análise e 28 

possibilidade da obra e que estava aguardando retorno. Fez uso da palavra o 29 

Conselheiro Jean Menezes para perguntar se não seria mais viável incluir no orçamento 30 

o valor para a construção de um auditório na Faceli, para que assim não prejudicasse 31 

o prédio para futura possiblidade da criação de novos cursos, tendo em vista que já há 32 

o curso de Serviço Social aprovado. A Presidente Jussara sugere fazer uma pesquisa 33 

para avaliar o grau de procura para novos cursos e informa ainda que foi feita uma 34 

pesquisa sócio econômica para conhecer melhor os alunos que estudam na faculdade 35 

e os que irão entrar no próximo ano, além dos ingressantes por transferência externa. 36 

O conselheiro Vicente Soares pediu a palavra e perguntou se a criação do mini auditório 37 

não seria para atrapalhar a vinda dos novos cursos, que esse é o questionamento dos 38 

alunos e que se o curso de Serviço Social viesse para a Faceli haveria demanda 39 

necessária. O conselheiro Jean Menezes sugere levar o projeto do auditório para o 40 

Estado ou Governo Federal, afim de conseguir apoio. Jussara sugere chamar o mesmo 41 

arquiteto da obra ou fazer um concurso de projetos. A Presidente Jussara informa ao 42 

vereador Jean Menezes que a Faculdade já está fazendo um estudo de quanto seria o 43 

aumento no orçamento para manter um novo curso na Faceli. O Conselheiro Jean 44 

Menezes pergunta sobre a possibilidade de Estadualizar a Faceli. Usou a palavra a 45 

Presidente para ressaltar que sobre essa questão, não há nada em andamento entre o 46 

Município e  Governo do Estado. 5 – Deliberação sobre o recebimento de bens em 47 
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doação pela Secretaria Municipal de Educação e da Secretaria Municipal de 48 

Administração e dos Recursos Humanos – Jussara Carvalho de Oliveira explicou 49 

sobre a deliberação dos bens da Secretaria de Educação – SEME. A SEME tem alguns 50 

bens localizados aqui na Faculdade, mas que a posse ainda permanece com a SEME 51 

e a Prefeitura. Após essa informação, a Presidente Jussara apresenta aos membros os 52 

processos relatando a situação desses bens. A seguir, colocou em discussão e votação 53 

a aceitação da doação, por ser essa uma atribuição do Conselho Curador. Todos os 54 

membros concordaram com a aceitação da doação.  6 – Informações sobre os 55 

processos de Licitação Realizados e em andamento de 2018 e novas aquisições 56 

– Com a palavra, o Diretor Administrativo e Financeiro Paulo Henrique Miranda Santana  57 

informou sobre os processos licitatórios já realizados e concluídos pela Fundação, 58 

como o do novo ticket alimentação, os dos novos livros para a biblioteca e o de compra 59 

de material de consumo e escritório. Ainda com a palavra, Paulo Henrique falou sobre 60 

novas aquisições: dados de Internet, referindo-se ao aumento de megas que era de 15 61 

e foi licitado um pacote de 50 megas; a compra de mais projetores multimídia, 62 

computadores e nobreak e que no dia 27/11 haveria uma licitação para a  Gestão 63 

Acadêmica. O motivo da compra de mais computadores foi pelo fato de que os antigos 64 

já não faziam as devidas atualizações de antivírus, estruturação dos Núcleos, Nobreak 65 

para o servidor, web site – remodelação para os acadêmicos. 7 – Conhecimento do 66 

Processo Nº 480/2018 – Jussara Carvalho de Oliveira pediu a palavra para dar 67 

conhecimento sobre o processo referente a ajuda de custo para o doutorado do 68 

professor Cidimar, onde a Procuradoria em um parecer relatou que tal ajuda de custo 69 

poderia ser vista com interesse próprio e que a Lei não permite que seja dado o 70 

incentivo. Com a palavra o Conselheiro Cidimar disse não concordar com o parecer, 71 

alegando que é servidor da Faculdade e que seu doutorado tem sim ligação com a 72 

matéria que leciona dentro da sua prática. O membro Vicente Soares pede a palavra e 73 

questiona sobre a capacitação feita pelo Procurador e pelo Diretor Financeiro na cidade 74 

de Foz do Iguaçu. A Presidente Jussara explica a importância do curso para os 75 

processos licitatórios da Faculdade e menciona que a Prefeitura também enviou 76 

servidores para tal capacitação, já que se trata de uma atualização dos processos 77 

licitatórios, importantes para a faculdade. O Conselheiro Jean Menezes relata que tais 78 

capacitações são muito importantes e que os servidores da Câmara Municipal de 79 

Linhares também participam de capacitações, porém nunca são bem vistos por todos. 80 

O Conselheiro Cidimar Andreatta sugere que a direção peça ajuda aos professores do 81 

curso de Direito nos próximos pregões. Jussara relata sobre o processo que a 82 

faculdade está respondendo e que trata efetivamente de uma Tomada de Contas sobre 83 

desvio de finalidade no uso de verbas. Disse ainda que trará numa próxima 84 

oportunidade informações sobre o processo. Ainda com a palavra, o Conselheiro 85 

Cidimar pergunta qual foi o valor da capacitação e questiona se outros pedidos serão 86 

negados e se é a administração que não quer ajudar. Ainda com a palavra, O 87 

Conselheiro Cidimar pede que na próxima reunião a procuradoria apresente o que pode 88 

ser feito e como, o que de fato tem amparo legal e poderá ser amparado ou não por 89 

Lei. 8 – Assuntos Gerais – A presidente usou a palavra para falar sobre a bolsa auxilio 90 

para os estudantes.  O Conselheiro Cidimar pede para incluir na pauta o requerimento 91 

163/2017, que ainda não havia tido retorno formal.- E, não havendo mais quem 92 

quisesse fazer uso da palavra, a presidente do Concur, Jussara Carvalho de Oliveira, 93 

encerrou a sessão agradecendo a todos. Eu, Roberto Calmon Friço, secretário ad hoc, 94 
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lavrei a presente ata, para que produza os efeitos legais. - Linhares, 21 de novembro 95 

de 2018. 96 
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