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Às dezessete horas do dia onze de setembro de dois mil e dezenove, na sala doze, 1 

das dependências da Faceli, se fizeram presentes a Diretora Acadêmica e Presidente 2 

do CONSUP, Renata Alves Batista Basso, Presidente da Fundação Faceli e Vice 3 

Presidente do CONSUP Jussara Carvalho de Oliveira, a representante Técnica 4 

Administrativa Elaine Cordeiro do Nascimento, o representante discente Julio Cesar 5 

Travezani G. da Silva, o representante do Corpo Docente, Rodrigo Santos Neves. A 6 

Presidente do Conselho cumprimentou os presentes, em especial as professoras 7 

Jaqueline Rocha, Suelen Agum, o Professor Rodrigo Reis Cyrino e alunos. Abre a 8 

sessão Solene de Colação de Grau conforme previsto em Calendário Acadêmico, uma 9 

vez que conta com a participação de professores representantes do Colegiado do 10 

Curso do Direito, para testemunhar a condução da Sessão de Outorga de Grau. Na 11 

ocasião, os estudantes Ângelo Bonizioli e Bismark dos Santos Paixão, proferiram o 12 

juramento do curso, fizeram e solicitação da outorga à Presidente do Conselho que 13 

prontamente deferiu a outorga. Após o término da sessão de Colação de Grau Especial, 14 

a Presidente faz uso da palavra para esclarecer que foi contactada naquela manhã, via 15 

rede social não oficial, por alguns membros do Conselho Superior, solicitando o 16 

adiamento da Reunião Ordinária, uma vez que supostamente não haveria quórum em 17 

função do número insuficiente de membros representantes dos Docentes. Nesse 18 

sentido, a Presidente esclarece que optou por manter a Reunião, uma vez que a mesma 19 

consta em Calendário Acadêmico e traz a prerrogativa da Colação de Grau Especial 20 

via Consup, também com previsão no mesmo documento. Considerou também que já 21 

havia confirmado a presença dos discentes formandos que participariam do ato. Uma 22 

vez que haveria membros suficientes para a condução da Colação, a mesma foi 23 

mantida, porém a sessão estaria encerrada e a reunião não seria conduzida por falta 24 

de quórum. A contento, o Membro Júlio Cesar pede a palavra para externar sua 25 

insatisfação pelo ocorrido, uma vez que não houve manifestação em tempo hábil para 26 

a suspensão da sessão e muito menos a via de comunicação utilizada foi a oficial do 27 

Conselho (e-mail). Júlio Cesar esclarece ainda que tem percebido um certo 28 

corporativismo por parte dos professores membros do Consup, e solicita que seja 29 

constado em Ata que a categoria tem concluído incongruências no que se refere aos 30 

discursos de democracia e as ações efetivas por parte dos docentes. A professora 31 

Suellen faz uso da palavra para considerar que nenhum professor, e nem mesmo o 32 

cargo da presidência da Faceli ou mesmo da presidência do Consup são cargos de 33 

Dedicação Exclusiva, o que dificulta a presença e participação dos conselheiros que 34 

possuem outras atividades profissionais; que modelo de alternância dos dias da 35 

semana foi proposto por um docente que não participa mais do Consup, e desde o 36 

primeiro semestre já havia sido identificado como um modelo ineficiente; que 37 

professores ventilaram a possibilidade de retorno ao modelo anterior (alternância às 38 

segundas e terças feiras) mas a resposta na ocasião foi que tal alteração só será 39 

possível no próximo ano considerando que as datas das reuniões já estavam 40 

previstas/publicadas no calendário acadêmico e que o conselho está com muitas 41 

dificuldades em sustentar este sistema até o final do ano. Diante do exposto, a 42 

Presidente do Consup encerra a reunião ordinária do Conselho Superior da Faceli por 43 

falta de quórum. E não havendo mais nada a tratar, eu, Renata Alves Batista Basso, 44 

lavrei a presente ata que vai por mim e pelos demais presentes assinada, para que 45 

produza os efeitos legais.  Linhares, 11 de setembro de 2019. 46 

Renata Alves Batista Basso  
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