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Às dezessete horas do dia dezoito de dezembro 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, a Representante da Comunidade Ana 5 

Maria Paraíso Dalvi, os representantes do Corpo Docente, Tiago Cação Vinhas, 6 

Rodrigo Santos Neves, Antônio Cesar Machado da Silva, Marcela Rubia Tozato 7 

Daltio, Poliana Bernabé Leonardeli, Valeria Vieira dos Santos, Ludimila Caliman 8 

Campos e a representante suplente Técnica Administrativa Graciete Aparecida da 9 

Silva Amaro. Fazendo uso da palavra, a Presidente do Conselho Renata, declara 10 

aberta a reunião do CONSUP agradecendo a presença de todos e em especial, a 11 

presença dos discentes que compareceram para assistirem à reunião. Encerrados os 12 

cumprimentos, a Presidente passa a cumprir a Pauta de Ordem do dia: 1) Aprovação 13 

da Ata da reunião do dia 13/11/2018: Sobre este item de pauta, a conselheira Marcela 14 

sugere que seja substituído o termo ”portador” por “pessoa com necessidades 15 

especiais”. Tal sugestão não anula a aprovação da ata, uma vez nesta constante. E 16 

não havendo mais nenhuma consideração apresentada, a pauta foi aprovada por 17 

unanimidade, passando assim a cumprir o próximo item: 2) Apresentação do Relatório 18 

Anual de Atividades para Apreciação do Conselho: A Presidente do CONSUP 19 

apresenta o relatório anual das atividades acadêmicas, aos membros e faz uma 20 

ressalva dizendo que o mesmo será publicado no site da Faceli, assim como feito no 21 

relatório de 2017. O conselheiro Antônio faz uso da palavra para destacar que o 22 

relatório apresentado deveria ser produzido em forma de texto pois considera o atual 23 

frágil, fraco e fora daquilo que determina o Regimento Geral. O conselheiro Rodrigo 24 

reforça a afirmação do conselheiro Antônio ressaltando que de fato o referido relatório 25 

não se apresenta de acordo com o estabelecido em Regimento. A Presidente Renata 26 

retoma a palavra para ressaltar que de acordo com o Regimento Geral, em seu inciso 27 

XIII, estabelece que a Diretoria Acadêmica deve assim proceder: “Apresentar a 28 

Presidência da Fundação, após o encerramento do ano letivo, o relatório anual de 29 

trabalho, depois de apreciado pelo CONSUP”. A Presidente reforça que o Regimento 30 

Geral não define o formato que o referido relatório deve ser produzido e não vê motivos 31 

para não o manter da forma como foi apresentado. A conselheiro Ludimila faz uso da 32 

palavra e afirma que não vê problemas que o relatório anual seja mantido como foi 33 

apresentado sendo que o mesmo facilita a visualização.  O conselheiro Thiago faz uso 34 

da palavra para perguntar sobre o Plano Estratégico da Faceli e A Vice-Presidente 35 

Jussara pede a palavra para esclarecer que o mesmo consta no PDI da instituição e 36 

será reanalisado em 2019. Thiago reforça seu posicionamento sobre o referido 37 

documento e alega que sua preocupação se baseia no fato de que o PDI é um 38 

documento de 2015 e que na ocasião os concursados não participaram do processo de 39 

elaboração. Dando continuidade e não havendo mais nada a tratar sobre o assunto, a 40 

presidente passa a cumprir o próximo ponto de pauta: 41 
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3) Demanda Discente – Esclarecimentos referentes ao arredondamento de notas: A 42 

Presidente Renata Solicita que o membro de representação discente, Júlio Cesar 43 

apresente os argumentos que o motivaram a elencar o assunto solicitado. Fazendo uso 44 

da palavra, o conselheiro Julio Cesar solicita que sejam esclarecidas as motivações 45 

que levaram o CONSUP a tratar e deliberar sobre o arredondamento de notas. Júlio 46 

Cesar ainda esclarece que o conselho deveria considerar que o não arredondamento 47 

acarreta prejuízos aos alunos em virtude dos prazos curtos entre as avaliações oficiais 48 

e ainda por esta ser uma prática já consolidada na instituição. O conselheiro Rodrigo 49 

pede a palavra para considerar a falta de respaldo administrativo, uma vez que o 50 

arredondamento não está previsto nos documentos oficiais da instituição e que o 51 

posicionamento do conselho foi de adequação e não de deliberação. O conselheiro 52 

Antônio faz uso da palavra e ressalta que o arredondamento não discorre sobre a nota 53 

real do aluno. O Representante Discente retoma a palavra para afirmar que a 54 

comunidade por ele representada enxerga o corpo docente da Faceli com 55 

posicionamento rígido, de exigir muito dos alunos, não oferecendo contrapartida para 56 

essa exigência uma vez que não cumpre integralmente o seu papel como docente, não 57 

sendo fiel a suas atribuições. Julio Cesar afirma que existem professores que utilizam 58 

critérios duvidosos de avaliação uma vez que seus critérios se modificam a cada 59 

semestre e que já ocorreram situações de um mesmo trabalho ser avaliado de forma 60 

diferente sem o mínimo argumento que o sustentasse. Disse ainda que os alunos vêm 61 

procurando-o constantemente para relatar situações que não condizem com o 62 

posicionamento ético da profissão docente. A Vice-Presidente pede a palavra para 63 

esclarecer que existe uma dificuldade didático pedagógica em relação à prática docente 64 

de alguns professores em virtude das formações específicas e que isso pode ser 65 

melhorado através de capacitações. A Conselheira Ludimila pede a palavra para 66 

esclarecer que tem formação pedagógica e que não vê o fato dos professores exigirem 67 

dos alunos como um problema, esclarecendo que o grau de exigência é que garantirá 68 

o aumento no nível de desempenho dos próprios alunos e sua inserção no mercado de 69 

trabalho. O conselheiro Júlio Cesar retoma a palavra para afirmar que alguns 70 

professores sequer fazem uso de suas Ementas. O conselheiro Rodrigo afirma que as 71 

Ementas devem ser atualizadas. A Presidente Renata retoma a palavra para lembrar 72 

que o foco de discussão, segundo o representante discente, não se refere as mudanças 73 

e sim na ausência de apresentação, adequação e divulgação das mesmas para os 74 

alunos. A Vice-Presidente retoma a palavra para reforçar as novas aquisições de livros. 75 

O Representante Discente pede novamente o uso da palavra para esclarecer e solicitar 76 

a melhoria de didática dos professores, uma vez que a atribuição de notas é feita de 77 

forma aleatório e arbitrária por parte de alguns docentes. A Presidente retoma a palavra 78 

e esclarece que o tema arredondamento foi uma demanda dos docentes, apresentada, 79 

adequada, votada e aprovada e que de acordo com o Regulamento do CONSUP em 80 

seu Art. 9º, Parágrafo 1º, qualquer posicionamento, contestação ou reexame de 81 

decisões deverá ser protocolada em até 15 dias após a reunião, convocando o 82 

respectivo colegiado, para conhecimento de suas razões e deliberação final e que 83 

qualquer rejeição ao pedido de reexame pode ocorrer somente pelo voto de, no mínimo, 84 

dois terços dos membros componentes do respectivo colegiado. Assim sendo, a 85 

discussão em questão perde o seu objeto. Esgotando-se assim as considerações, a 86 

Presidente passa a cumprir o próximo ponto de pauta. 4) Minuta do Regulamento de 87 

Estágio Supervisionado do Curso de Pedagogia: Em relação ao tema. A presidente do 88 
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CONSUP e presidente da comissão de análise do regulamento Renata, esclarece que 89 

após várias discussões e diante da necessidade de adequá-lo à legislação para 90 

garantia de sua legalidade, o regulamento conseguiu prever o aproveitamento de 50% 91 

do estágio para alunos que já trabalham ou fazem estágio remunerado e que ainda, 92 

será validado a função do professor orientador de estágio com previsão de 04h/a para 93 

cada semestre letivo previstos na organização curricular. A Represente da Comunidade 94 

Ana Paraíso, faz uso da palavra para ressaltar a importância de orientações aos 95 

estagiários no que se refere a postura e vestimentas. Disse ainda que tem recebido 96 

muitas críticas das instituições de ensino que recebem os estagiários. Desse modo, o 97 

regulamento de estágio foi para a votação e aprovado por unanimidade. A Presidente 98 

passa então a cumprir o último ponto da pauta. 5) Minuta do Regulamento de Pesquisa 99 

e Extensão: A Presidente Renata faz uso da palavra para esclarecer que existe 100 

interesse por parte da Direção Executiva em relação aos investimentos referentes à 101 

Pesquisa e Extensão, mas que ocorreram entraves para a elaboração do documento. 102 

Esclareceu que os Procuradores da Faceli se fizeram presentes em todas as 103 

comissões, não com o intuito de fiscalizar ou comprometer o trabalho, mas sim, com a 104 

intenção de garantir que as tomadas de decisões fossem pautadas nas prerrogativas 105 

legais. Esclareceu ainda que, em se tratando da comissão de pesquisa e extensão, a 106 

presença da Procuradora Cláudia causou, de certo modo, uma insatisfação por parte 107 

de seus membros, insatisfação essa que inviabilizou análise legal do documento. 108 

Diante do exposto, o documento em si não poderia ser analisado e votado na presente 109 

reunião. A Presidente destaca ainda que tentou agendar com a comissão, duas 110 

reuniões, para tratar sobre os assuntos pendentes, assim como ocorreu coma comissão 111 

de Regulamentação do Estágio Supervisionado de Pedagogia e que não obteve êxito. 112 

O Conselheiro Antônio pede a palavra para dizer que a Presidente do CONSUP estaria 113 

se referindo a sua pessoa, uma vez que o mesmo estaria à frente das discussões do 114 

regulamento. Disse ainda que estaria cansado, pois sente que Linhares tem um 115 

posicionamento contrário ao que entende por democracia e que ao adequar o 116 

documento as vistas da legislação, o mesmo se manteria como o anterior e sem 117 

atualizações significativas e pertinentes às demandas de anseio dos professores. A 118 

Presidente retoma a palavra e afirma que seria inviável aprovar um regulamento sem 119 

legitimidade e que legalmente não poderia ser cumprido, uma vez que fere a legislação 120 

vigente. Disse ainda que nada foi retirado do documento e que os apontamentos 121 

realizados pela procuradoria estavam no ponto de retomada de discussões, tanto para 122 

a comissão, quanto para que o CONSUP pudesse entender as tomadas de decisões e 123 

deliberações. O Conselheiro Rodrigo faz uso da palavra para sugerir que o conselho 124 

pudesse começar a análise do regulamento. A Presidente retoma a palavra para dizer 125 

que não é possível reconstruir um documento tão extenso via Conselho, sendo ainda 126 

que a tarefa não lhe cabe, e que considera o ato como invalidação do trabalho já 127 

realizado pela comissão. Renata sugere que as divergências sejam afastadas do cunho 128 

pessoal e diz ainda que, enquanto Conselho, precisamos amadurecer em algumas 129 

questões. Pede que todos entendam que não existem lados. Todos no conselho lutam 130 

por objetivos comuns: ter uma FACELI melhor a cada dia. Diante do exposto, a 131 

Presidente encerra as discussões deliberando que a minuta do Regulamento seja 132 

retirada de pauta e que o documento atual seja mantido. Reforça ainda que no início 133 

do semestre letivo de 2019 sejam publicadas as comissões para a elaboração dos 134 

Regulamentos de TCC e Pesquisa e Extensão e assim, sejam retomadas as discussões 135 
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via comissão e sejam submetidas posteriormente à apreciação do CONSUP.  E não 136 

havendo mais nada a tratar, eu, Renata Alves Batista Basso, lavrei a presente ata 137 

que vai por mim e pelos demais presentes assinada, para que produza os efeitos legais.  138 

Linhares, 18 de dezembro de 2018. 139 
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