
ATA DA REUNIÃO DO CONSUP – CONSELHO SUPERIOR DA FACELI – 02/05/2017 

 1 

Às dezessete  horas do dia dois de maio 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, os representantes 5 

dos Docentes, Ivan Meloti Capucho,  Ludimila Caliman Campos, Tiago Cação 6 

Vinhas, Marcela Rúbia Tozato Daltio, Rodrigo Santos Neves, Salatiel dos Santos 7 

Ribeiro, Joana Lucia Alexandre de Freitas, Marcos Nazareno Patrício, Fábio 8 

Tavares, Salatiel dos Santos Ribeiro, Márcia Perini Valle, Jakeline Martins Silva 9 

Rocha e Marcos Rodrigues Saúde. Como visitantes, reuniram-se ao grupo o 10 

procurador Diego Hemerly, os professores Antônio Cesar Machado da Silva e 11 

Cidimar Andreata, a Procurado Geral do Município Nádia Lorenzoni e sua 12 

assessora Maria Tereza. Usando da palavra, a Diretora Acadêmica e Presidente do 13 

CONSUP, Renata Alves Batista Basso agradeceu a presença de todos e solicitou 14 

que antes de iniciar as deliberações sobre a Pauta Única, que fossem lidas as Atas 15 

das duas últimas reuniões extraordinárias do CONSUP. Assim sendo, realizou a 16 

leitura da Ata da Reunião datada de 13/03/2017 e em seguida a Ata datada de 17 

11/04/2017, ambas aprovadas por unanimidade e devidamente assinadas. Desse 18 

modo, a Presidente do CONSUP, Renata Alves Batista Basso retomou a Pauta 19 

Única da reunião que trataria das “Informações referentes à Faceli ceder espaço físico 20 

para funcionamento de órgão público municipal – Procuradoria Geral do Município”.  21 

Usando a palavra, a Presidente do CONSUP, Renata Alves Batista Basso solicitou 22 

que a Vice-Presidente do CONSUP e Presidente da Fundação Faceli, Jussara 23 

Carvalho de Oliveira discorresse sobre o tema em questão. Tomando a palavra, 24 

Jussara esclarece que a vinda da Procuradoria traria para a Faculdade, benefícios 25 

significativos através da implantação do NJPPM – Núcleo Jurídico de Políticas 26 

Públicas Municipais. Referido núcleo se tornaria celeiro de projetos que envolveriam a 27 

comunidade acadêmica da instituição em parceria com a Procuradoria Geral do 28 

Município. Disse ainda que a comunicação oficial sobre o assunto não se deu, pois o 29 

referido projeto ainda estava em construção. Jussara argumenta que a criação do 30 

Núcleo de Políticas Públicas proporcionaria à Faceli possibilidades de projeção e 31 

reconhecimento em eventos e prêmios, além de ganho à comunidade acadêmica e o 32 

município de Linhares. Solicitou a palavra a Procuradora Geral do Município, Nádia 33 

Lorenzoni, para dizer que a vinda da Procuradoria para a Faceli não seria ruim. 34 

Ressaltou que não havendo espaço adequado dentro da Prefeitura para a 35 

Procuradoria e diante da situação de serem alocados no Edifício Lorenge, seria mais 36 

viável vir para a Faceli e ainda agregar valores acadêmicos à instituição através da 37 

criação do NJPPM. Nádia disse ainda que não há nenhum tipo de ilegalidade na 38 

transferência e que a Defensoria Pública já havia sinalizado interesse em contribuir 39 

com o projeto. Encerrando sua fala, solicitou a contribuição dos Colegiados dos 40 

Cursos de Direito, Pedagogia e Administração pois entende que o envolvimento de 41 
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todas as instâncias da instituição seria de imensurável valor. Solicitou a palavra à 42 

professora Jackeline Martins Silva Rocha para externar que o que causou incômodo 43 

aos professores foi falta de comunicação, fato que remeteu o grupo a preocupação e 44 

especulações. Aproveitou a oportunidade para manifestar o seu interesse em 45 

participar do Projeto. Usando a palavra, a Vice-Presidente do CONSUP, Jussara 46 

Carvalho de Oliveira esclarece que a sala da Faceli que supostamente seria o 47 

Laboratório de Informática não apresentava condições necessárias para este fim, 48 

sendo que o Laboratório seria alocado em uma ou duas salas de aula do prédio, por 49 

uma questão de atender melhor os alunos e professor. Disse ainda que estava 50 

estudando a possibilidade de montagem do referido laboratório para o segundo 51 

semestre de 2017. O professor Marcos Saúde pede a palavra e ressalta as 52 

dificuldades em utilizar o laboratório da UAB afirmando a necessidade e urgência de 53 

montagem do laboratório de Informática nas dependências da Faceli. Fazendo uso da 54 

palavra, o professor Rodrigo Santos Neves esclarece que a preocupação em relação 55 

à vinda da Procuradoria para a Faceli se deu devido à possibilidade de outras 56 

Secretarias do Município ocuparem também o espaço e descaracterizarem a 57 

instituição. Ressaltou que o projeto apresenta ganhos consideráveis à Faceli.  A 58 

representante discente Stéfani faz uso da palavra para considerar que as informações 59 

não haviam sido sometidas a nenhum dos conselhos da instituição e releva a 60 

importância de fazer divulgar as informações. A assessora da Procuradoria Geral do 61 

Município, Maria Tereza solicita a palavra e esclarece que participou de um Projeto 62 

em Minas Gerais, muito próximo da proposta apresentada para o NJPPM, porém com 63 

a participação de todos os Cursos da Federal Mineira. Ressaltou que a concepção 64 

deste núcleo na Faceli agregaria valor à instituição e todos os envolvidos. Afirma 65 

ainda que o primeiro projeto a ser desenvolvido atenderia uma demanda latente do 66 

município de Linhares que trata da Regularização Fundiária. Solicitou a palavra o 67 

professor Antônio Cesar Machado da Silva, no papel de ouvinte da reunião para 68 

externar seu posicionamento dizendo que a atitude da instituição deslegitima o 69 

processo democrático. Em resposta a afirmação, a Vice-Presidente Jussara esclarece 70 

que tal colocação não procede, uma vez que a atual gestão tem procurado abrir um 71 

canal de discussão nas reuniões deste conselho, fato que se sustenta através da 72 

constância em que o referido conselho tem se reunido. A procuradora Nádia encerra a 73 

sua fala solicitando o apoio dos professores e demais membros do Conselho no 74 

Projeto. A Presidente do Consup Renata Alves Batista Basso finaliza a reunião 75 

dizendo que compreende o sentimento dos alunos e professores e reconhece que a 76 

falta de comunicação e que a atual gestão pretende trabalhar a fim de minimizar as 77 

fragilidades nesse sentido. Agradece a presença de todos e espera que tudo tenha 78 

sido esclarecido. E, não  havendo mais nada a tratar, eu, Andressa de Melo Uneida, 79 

secretária ad hoc, lavrei a presente ata que vai por mim e pelos demais presentes 80 

assinada, para que produza os efeitos legais. - Linhares, 02 de maio de 2017. 81 
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