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

piso superior das dependências da Faceli, estiveram reunidos a Diretora Acadêmica 2 

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

Faceli e Vice-Presidente do CONSUP, Jussara Carvalho de Oliveira,  a 4 

representante do Corpo Discente, Stefani de Souza Gonçalves, a Representante da 5 

Comunidade Ana Maria Paraíso Dalvi, os representantes dos Docentes, Ivan Meloti 6 

Capucho, Suelen Agum dos Reis, Elisa Fabris de Oliveira,  Ludimila Caliman 7 

Campos, Tiago Cação Vinhas, Marcela Rúbia Tozato Daltio, Rodrigo Santos 8 

Neves, Salatiel dos Santos Ribeiro, Luciane Martins de Oliveira Matos, Joana 9 

Lucia Alexandre de Freitas, Graciete Aparecida da Silva Amaro, Marcos 10 

Nazareno Patrício e Fábio Tavares. Como visitantes, reuniram-se ao grupo o 11 

procurador Diego Hemerly e a Professora Jackeline Fraga Pessanha. Usando da 12 

palavra, a Diretora Acadêmica e Presidente do CONSUP Renata Alves Batista 13 

Basso agradeceu a presença de todos e  passou a cumprir a seguinte pauta. 1) 14 

Discussão sobre as competências do CONSUP acerca da publicação de 15 

Resolução referente ao pagamento de carga horária extra-classe – Usando a 16 

palavra a Diretora Acadêmica Renata Alves Batista Basso informou que estava 17 

surpresa quanto às indagações de alguns membros deste conselho sobre o que havia 18 

sido acordado na reunião anterior, quando havia ficado decidido que as alterações no 19 

corpo do regulamento supra citado seria enviado para análise e  caso não houvesse 20 

qualquer divergência, seria em seguida publicado. Ressaltou que tendo assim 21 

procedido e também não havendo manifestação contrário, fez a publicação no dia 22 

24/03/2017 do documento. Logo após a publicação, foi surpreendida com os 23 

questionamentos contrários a este ato. Dessa forma, disse que trouxe novamente o 24 

assunto em pauta para que sejam esclarecidos os fatos. Solicitou a palavra a 25 

Professora Suellen para dizer que quando ela e sua colega Elisa se posicionaram 26 

num grupo de professores de whatsapp, contrárias ao que havia sido enviado, não 27 

conseguiram êxito, por dificuldades de estabelecer de comunicação, justificando 28 

dessa forma, que a mensagem opositora chegasse ao conhecimento da Presidência 29 

do Consup em tempo hábil. Solicitou a palavra a Vice-Presidente do Consup, Jussara 30 

para dizer que se o grupo de whatsapp do Consup tivesse sido o canal para a 31 

discussão dos temas relacionados ao conselho, tudo ficaria mais claro e esclarecido. 32 

Solicitou a palavra a Professora Luciane, para justificar que a posição contrária se 33 

deve ao fato de que a carga horária para a pesquisa individual é insuficiente para a 34 

produção de um artigo de qualidade. Usou a palavra a Presidente do Consup Renata 35 

para ressaltar que a carga horária de 1/3 de planejamento , também pode ser utilizada 36 

para esse fim, não ficando a carga horária destinada à sala de aula, prejudicada por 37 

isso. Diante de todas essas manifestações, ficou decidido que seria redigido um novo 38 

regulamento, com as alterações sugeridas, revogando-se dessa forma, o regulamento 39 

anterior e anexando o mesmo à presente ata. 2) Análise e aprovação do 40 

Regulamento do Núcleo Docente Estruturante – NDE -  Usando a palavra, a 41 



ATA DA REUNIÃO DO CONSUP – CONSELHO SUPERIOR DA FACELI – 11/04/2017 

 2 

Diretora Acadêmica Renata pergunta aos presentes se há alguma alteração a ser 42 

sugerida, tendo em vista que o documento foi enviado anteriormente a cada membro 43 

do Consup. Como havia diversas sugestões a serem feitas, o documento foi lido 44 

novamente e as alterações inseridas no corpo do regulamento, cuja cópia se encontra 45 

anexa a esta ata. Ficou definido ainda que o documento estava aprovado por 46 

unanimidade dos membros presentes e que poderia ser publicado no site da 47 

Instituição. 3) Análise e aprovação do regulamento de monitoria – Tendo em vista 48 

o adiantado da hora e a inconsistência de alguns pontos no documento, ficou definido 49 

que o mesmo seria retirado de pauta e trazido, com as alterações sugeridas para uma 50 

próxima reunião. 4) Análise e aprovação do Calendário Acadêmico 2017/2 – 51 

Usando a palavra a Presidente do Consup Renata solicitou à Vice-Presidente que 52 

apresentasse a proposta de calendário para o próximo semestre. Após a 53 

apresentação, o calendário foi aprovado por unanimidade, cuja cópia se encontra 54 

anexa a esta ata. 5) Devolutiva da reunião com a Presidente do Conselho 55 

Estadual de Educação em 20.03.2017 – Usando a palavra, a presidente do Consup 56 

Renata Alves informou que ela, a presidente da Fundação e os dois Procuradores 57 

foram recebidos pela Presidente do Conselho Estadual de Educação na data supra 58 

citada, tendo na oportunidade, sido feitas as seguintes consultas: a) Reavaliação do 59 

Regimento Geral da FACELI – a Presidente do CEE considerou precoce uma 60 

reavaliação e possível  mudança no documento, sem que antes sejam feitas análises 61 

de suas fragilidades e forças, já que se trata de um documento de suma importância 62 

para a gestão da Instituição. Dessa forma, sugeriu que a Comissão instaurada para 63 

esse fim, se reúna para fazer a realização de um diagnóstico, antes de qualquer 64 

proposição de mudança. b) Mudança da Matriz Curricular do Curso de Direito – Sobre 65 

esse assunto, a Presidente do CEE disse que é necessário esperar o fechamento de 66 

um ciclo de matriz curricular para que sejam feitas alterações. Ressaltou ainda que 67 

não basta fazer uma alteração tão som ente na matriz curricular, mas sim toda um a 68 

reformulação do Projeto Pedagógico do Curso, com todas as respectivas justificativas 69 

para que isso ocorra. c) Curso de Serviço Social – Sobre esse assunto, foi indagado à 70 

Presidente do CEE, se uma vez tendo sido autorizada a abertura do Curso Superior, 71 

qual seria o prazo para a realização de vestibular. Respondendo, a presidente do 72 

CEE disse que não há prazo para isso, devendo ocorrer quando a Instituição estiver 73 

preparada para realização do respectivo vestibular. Os itens 6, 7 e 8 constantes da 74 

pauta que tratam respectivamente de: preenchimento de vagas para concurso, 75 

ausência de participação de docentes em comissões de processo de contratação 76 

temporária de professores e convocação do colegiado de pesquisa e extensão para 77 

reunião, foi retirado de pauta, tendo em vista o adiantado da hora, devendo serem 78 

discutidos em outra oportunidade. E, não  havendo mais nada a tratar, eu, Andressa 79 

de Melo Uneida, secretária ad hoc, lavrei a presente ata que vai por mim e pelos 80 

demais presentes assinada, para que produza os efeitos legais. - Linhares, 14 de abril 81 

de 2017. 82 
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