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Às dezessete horas do dia dezoito de março 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, a representante da comunidade Ana 5 

Maria Paraíso Dalvi, o representante discente Julio Cesar Travezani G. da Silva, os 6 

representantes do Corpo Docente Tiago Cação Vinhas, Rodrigo Santos Neves, 7 

Antônio Cesar Machado da Silva, Ludimila Caliman Campos, Rhuan Maraçati 8 

Sponfeldner, Marcela Rúbia Tozato Daltio, Ivan Meloti Capucho. A Presidente do 9 

Conselho cumprimentou os presentes e indagou sobre a leitura prévia das Atas das 10 

últimas reuniões que foram enviadas por e-mail, ponto de pauta de nº 1) Aprovação 11 

das Atas das Últimas reuniões - Os membros se manifestaram aprovando-as sem 12 

ressalva. A Presidente do Consup destaca que alguns pontos de pauta do Edital de 13 

Convocação foram suprimidos pela perda de objeto, uma vez que não aconteceu a 14 

última reunião por fata de quórum. A Presidente questiona sobre a substituição do 15 

Membro Gustavo Moulin Ribeiro, uma vez que o requerimento com a solicitação de 16 

afastamento já ter sido encaminhado aos representantes discentes. O Membro Antônio 17 

se manifestou dizendo que ainda não há uma indicação para a substituição. O 18 

Conselheiro Tiago Faz uso da palavra para sugerir a possibilidade das reuniões serem 19 

marcadas aos sábados, uma vez que tem ocorrendo ausências que inviabilizam as 20 

tomadas de decisões. A Presidente do Consup retoma a palavra para lembrar que a 21 

solicitação de agendamento em Calendário Acadêmico e revezamento de dias da 22 

semana foi sugestão firmada no próprio Consup e não entende a necessidade de 23 

mudança, uma vez que as datas já estão pré-agendadas. Diz ainda que a demanda 24 

pode voltar a ser discutida em reuniões posteriores para serem aplicadas no próximo 25 

semestre letivo. O Conselheiro e representante discente Julio Cesar pede a palavra 26 

para sugerir a criação de um estatuto para o Consup. A Vice Presidente Jussara lembra 27 

que o Consup já dispõe de estatuto e talvez a sugestão do Conselheiro Júlio Cesar 28 

estivesse vinculada ao estabelecimento de regras. A Presidente do Consup retoma a 29 

palavra passa a tratar os pontos de Pauta. 2) Devolutiva da visita ao CEE – Sobre 30 

esse item, a Presidente esclarece que a visita ao Conselho teve por objetivo estreitar 31 

os laços entre o CEE e as instituições que demandam as mesmas características da 32 

Faceli, que nesse caso são a FAFIA – Faculdade de Filosofia, Ciência e Letras de 33 

Alegre; FAME – Faculdade de Música do Espírito Santo, ali representados. Na 34 

oportunidade foram sugeridos encontros eventuais para tratar de assuntos comuns, 35 

troca de experiências e demais demandas. O Conselho solicitou à Faceli providências 36 

sobre o registro no E-MEC para entrar no radar nacional e participar do ENADE, uma 37 

vez que a Faceli é a única instituição regida pelo CEE que não possui registro. A 38 

Conselheira Ludimila faz uso da palavra para questionar sobre a representação da 39 

Faceli junto ao CEE e lembra que o ex Coordenador de Curso Marcelo Uceli continua 40 

registrado com representante da instituição. Quanto a esse ponto, a Vice Presidente do 41 
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Consup se manifesta dizendo que entrará em contato com o Conselho para solicitar 42 

substituição. A Presidente do Consup retoma a palavra para tratar sobre o próximo item. 43 

3) Renovação de Reconhecimento dos Cursos de Pedagogia e de Administração. 44 

A Presidente esclarece que os representantes das comissões se fazem presentes para 45 

apresentar as novas organizações curriculares dos cursos e solicita aos membros 46 

direito à manifestarem-se. Com a permissão concedida pelos membros, a Vice 47 

Presidente Jussara, representando a comissão de reelaboração do PPC de 48 

Administração, apresenta a nova Organização e as justificativas de mudança. O mesmo 49 

ocorre com a apresentação da nova Organização Curricular da Pedagogia, 50 

apresentada pelo Coordenador Salatiel Ribeiro. A Presidente do Consup abre as 51 

discussões para manifestação ou ponderações. O Membro Tiago faz uso da palavra 52 

para realizar uma ponderação sobre o PPC do Curso de Administração referente à 53 

Disciplina de Direito Público e Privado. O Representante Suplente do Consup e membro 54 

da Comissão Ivan Meloti esclarece que a discussão foi levada à comissão e após 55 

análise, a mesma entendeu que não haveria a necessidade de inserção. Por não haver 56 

mais manifestações, as organizações apresentadas foram aprovadas por unanimidade, 57 

passando para o próximo ponto de pauta. 4) Demanda discente (Aulas Geminadas) 58 

– Fazendo uso da palavra o representante discente apresenta uma insatisfação por 59 

parte dos alunos no que se refere ao número excessivo de aulas geminadas em alguns 60 

períodos dos cursos, trazendo um prejuízo substancial aos alunos. A Presidente faz 61 

uso da palavra para esclarecer que sempre que possível, as aulas geminadas são 62 

evitadas, mas que isso não pode se tornar uma regra, uma vez que o fato inviabilizaria 63 

a montagem dos horários em virtude das demandas dos professores. 5) Minuta do 64 

Regulamento de Guarda Religiosa -  A Presidente do Conselho solicita a 65 

manifestação dos membros sobre o Regulamento de guarda religiosa. Apenas o 66 

Conselheiro Tiago sugere a retirada da expressão “Teórico Prática” do referido 67 

regulamento. Após ponderação o Regulamento foi aprovado por unanimidade e entrará 68 

em vigor no próximo semestre letivo (2019/02), porém o Consup estabelece que todos 69 

os colegiados continuem relativizando as situações pertinentes ao assunto, para que 70 

os alunos enquadrados na situação não sejam prejudicados. 6) Proposta de 71 

Implantação de Curso de Humanidades – Sobre este item, a Conselheira Ludimila 72 

faz uso da palavra para apresentar a proposta de implantação de Curso de Graduação 73 

em humanidades e o apresenta ao Conselho. De modo geral, a possibilidade de estudo 74 

e aprofundamento sobre o assunto foi entendida como pertinente e viável pelo 75 

Conselho. Desse modo, ficou deliberado a instalação de uma comissão para o estudo 76 

de viabilidade e apresentação posterior da proposta efetiva ao Conselho.  E não 77 

havendo mais nada a tratar, eu, Renata Alves Batista Basso, lavrei a presente ata 78 

que vai por mim e pelos demais presentes assinada, para que produza os efeitos legais.  79 

Linhares, 23 de abril de 2019. 80 

Renata Alves Batista Basso 

Presidente 
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