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Às dezessete horas do dia vinte e nove de outubro de dois mil e dezenove, na sala 1 

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

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

e Vice 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, os representantes do Corpo Docente, Rodrigo Santos Neves, 6 

Ludimila Caliman Campos, Joana Lúcia Alexandre de Freitas,Tiago Cação Vinhas, 7 

Poliana Bernabé Leonardeli. A Presidente do Conselho cumprimentou os presentes 8 

e passou a discorrer sobre os pontos de pauta. 1) Aprovação da At das Reunião do 9 

dia  07/10/2019. Sobre este item, a Presidente do Consup faz uso da palavra para 10 

esclarecer que foi necessário incluir na Ata a aprovação do PDI, uma vez que o 11 

documento foi aprovado na reunião anterior e não havia sido mensurado na referida 12 

Ata. O Membro Representante dos Discentes, Júlio Cesar pode a palavra para solicitar 13 

a inserção da criação de uma comissão para tratar sobre os assuntos referentes ao 14 

atendimento as mulheres que sofrem agressão física, fato que foi tratado na última 15 

reunião e que não havia sido incluído em Ata. Sobre este item, nada mais foi elencado 16 

e a Ata foi aprovada com ressalvas. 2) Devolutiva do Conselho Estadual de 17 

Educação para Renovação de Reconhecimento dos Cursos. Para discorrer sobre 18 

o assunto, a Vice-Presidente do Consup e Presidente da Fundação Faceli faz uso da 19 

palavra para esclarecer pontos relevantes da visita, tais como algumas alterações 20 

propostas pelo conselho, como por exemplo, sobre pesquisa e extensão. Sugere 21 

pensar sobre elaborar o regulamento que discorre sobre a composição do colegiado de 22 

pesquisa, montar a comissão para fazer análise pelo suposto colegiado. O Membro 23 

Docente Rodrigo pede a palavra e sugere então que se inicie o ano de 2020 com uma 24 

comissão formada. Jussara complementa, aconselhando que se envolvam mais os 25 

alunos na proposta da pesquisa. O Conselheiro Júlio questionou a respeito da liberação 26 

das turmas para eventos que muitas vezes não são liberados pelos professores para 27 

tais atividades extras. Jussara retoma a palavra para esclarecer que, de modo geral, a 28 

visita foi produtiva, porém esclarece que, infelizmente, sentiu que a Faculdade foi 29 

prejudicada pela inexperiência dos avaliadores. E não havendo nada mais a tratar sobre 30 

o assunto, a Presidente propõe a exploração do próximo ponto de pauta. 3) Aprovação 31 

do regulamento de Pesquisa e Extensão: Sobre este item, alguns pontos foram 32 

elencados no referido documento que já havia sido analisado parcialmente e também 33 

socializado via WhatsApp. Todos os questionamentos foram devidamente acatados a 34 

o Regulamento foi aprovado por unanimidade. 4) Implantação de Cursos de Pós-35 

Graduação:  A respeito dos projetos para Pós-Graduação, Ludimila afirma que tem 36 

alguns projetos já concluídos e que encaminharia para a Presidente da Fundação. A 37 

mesma externa que gostaria de enviar até o fim do mês de novembro para aprovação 38 

do CEE e início do funcionamento da pós no segundo semestre de 2020. 5) Estágio 39 

do NPJ: Sobre este item, Jussara esclarece que há uma brecha no documento que 40 

precisa ser sanada no que se refere a pontuação que não deixa evidente o caráter 41 

eliminatório do certame. Todos concordam em realizar a errata do documento e que 42 

ainda deveria ser utilizado o critério igualitário aos processos de avaliação da Faceli, 43 

com três notas de 10 ao invés de 2 de 15 pontos. 6) Trabalho de Divulgação do 44 

VestFaceli: Sobre este item, Jussara esclarece que será elaborado um cronograma de 45 

visita as escolas e conta com o apoio e participação de Docentes e Discentes. E não 46 

havendo mais nada a tratar, eu, Renata Alves Batista Basso, lavrei a presente ata 47 
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que vai por mim e pelos demais presentes assinada, para que produza os efeitos legais.  48 

Linhares, 29 de outubro de 2019. 49 
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