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Às dezessete horas do dia dezessete de dezembro de dois mil e dezenove, na sala
doze, das dependências da Faceli, se fizeram presentes para a reunião extraordinária
do Consup o Diretor Acadêmico da Faceli e Presidente do Consup, Rodrigo Teixeira
Coffler, a Presidente da Fundação Faceli e Vice-Presidente do Consup, Jussara
Carvalho de Oliveira, a representante suplente Técnica-Administrativa da Faceli,
Graciete Aparecida da Silva Amaro, o representante do Corpo Discente da Faceli,
Julio Cesar Travezani G. da Silva, os representantes do Corpo Docente da Faceli,
Fábio Tavares, Tiago Cação Vinhas, Rodrigo Santos Neves, Antonio Cesar
Machado da Silva, Ludimila Caliman Campos, Márcia Perini Valle, Valeria Vieira
dos Santos e os docentes Ozório Vicente Netto e Joana Lúcia Alexandre de Freitas,
que se fizeram presentes, mas ainda aguardam ata de indicação para posse no
Consup. Dando início à reunião, o Diretor Acadêmico da Faceli e Presidente do Consup,
Rodrigo Teixeira Coffler, agradeceu a presença de todos e se apresentou como o novo
diretor acadêmico, informou que era sua primeira reunião do Consup e que já fez parte
do corpo docente da Faceli de 2009 a 2015 e, em seguida, perguntou se havia alguma
consideração a ser feita com relação à ata da reunião ordinária do dia vinte e seis de
novembro de dois mil e dezenove, enviada por e-mail aos conselheiros. Sem ressalvas,
a ata foi aprovada e assinada. Solicitando a palavra, o professor Ozório falou sobre ter
que continuar vindo à faculdade apenas para assinar o ponto, já que, de acordo com o
professor, as atividades já foram concluídas com os estudantes. A conselheira Márcia
contribuiu dizendo que a carga horária do professor pode ser compensada nos dias de
participação em bancas de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), apesar de não ter
tido autorização anteriormente para tal compensação. Jussara Carvalho informou que
é necessário cumprir o Calendário Acadêmico e, nesse sentido, os professores podem
deixar para aplicar as atividades depois das provas, evitando o esvaziamento das salas
de aula. Com relação à questão levantada pela conselheira Márcia, Jussara informou
que a situação pode ser conduzida da melhor maneira pelo coordenador do curso.
Passando para o próximo ponto da pauta, a conselheira Jussara apresentou as
novidades do Edital do Vest Faceli 2020 para análise e aprovação. Destacou que uma
das adequações foi referente à apresentação dos documentos no ato da matrícula, já
que não será mais necessário apresentar a cópia da documentação para efetivação da
matrícula. O candidato deve apresentar, obrigatoriamente, todos os documentos
originais que serão digitalizados no ato e devolvidos. Outra modificação diz respeito à
reserva de vagas do processo seletivo que, até ano passado, era 50% (cinquenta por
cento) para cotas e 50% (cinquenta por cento) para ampla concorrência. Para 2020,
atendendo à Lei nº 3.902, de 17 de dezembro de 2019, aprovada pela Câmara
Municipal e sancionada pelo Prefeito Municipal de Linhares-ES, as reservas passam a
ser de 70% (setenta por cento) para candidatos cotistas e 30% (trinta por cento) para
ampla concorrência. Após a leitura que Jussara realizou da nova lei, os conselheiros
representantes do corpo docente e, em particular, Márcia Perini, Antonio Machado e
Rodrigo Santos Neves, externaram a insatisfação de, mais uma vez, uma decisão
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envolvendo a Faceli ter sido tomada fora da instituição e sem a ciência do Conselho
Superior, não sendo atribuída, no entanto, tal responsabilidade à Presidência da
Fundação Faceli, visto que reconheceram o trabalho comprometido que vem sendo
realizado na faculdade. Continuando, Antonio sugeriu que as decisões tomadas
relacionadas à Faceli, em especial ao Vestibular, tenham como embasamento os
estudos e levantamentos apontados pela Comissão Própria de Avaliação - CPA e,
visando esclarecer tal observação, Jussara informou que a CPA organizou uma
pesquisa para identificar o perfil dos estudantes da Faceli, incluindo os ingressantes, e
que o prefeito teve acesso aos dados obtidos nessa pesquisa. Dando continuidade, o
conselheiro Tiago Cação demonstrou sua preocupação por acreditar que o cotista que
vem de fora terá mais dificuldades de morar em Linhares, já o candidato de escola
particular, que teve a reserva de vagas reduzida, terá mais facilidade para fazer sua
mudança para a cidade. Jussara esclareceu que, caso todas as vagas não sejam
preenchidas pelas cotas, as reservas ficarão disponíveis para a ampla concorrência,
não causando prejuízo aos candidatos. Considerando as contribuições dos professores
presentes que identificaram, no cotidiano acadêmico, a fragilidade na construção de
textos por uma parte considerável dos estudantes, mais uma alteração foi realizada no
Edital do Vest Faceli 2020, sendo criados os itens 6.5 e 6.5.1 referindo-se à pontuação
mínima exigida para a nota da redação e a classificação dos candidatos a partir da
mesma, ficando com a seguinte escrita: “Item 6.5 - Será classificado o(a) candidato(a)
que atingir a pontuação mínima de 450 (quatrocentos e cinquenta) pontos na redação”
e “ Item 6.5.1 - Havendo vagas remanescentes, e somente neste caso, o(a)
candidato(a) que não atingir a pontuação mínima na prova de redação, conforme o item
6.5, será reclassificado(a) no processo seletivo”. Após análise e as devidas correções,
o Edital foi aprovado por unanimidade. Posteriormente, valendo-se do fato da CPA ter
sido mencionada na reunião, os docentes Ozório Netto e Joana Lúcia de Freitas
sugeriram que seus resultados sejam apresentados, aos professores, organizados por
turmas ou disciplinas, para que fique mais fácil de identificar quais os pontos que
necessitam ser aperfeiçoados por eles. Jussara informou que levará a demanda ao
coordenador da Comissão para que analise o que pode ser feito nesse sentido. E,
finalizando o assunto, o conselheiro Fábio Tavares aproveitou a oportunidade para
parabenizar o trabalho que a CPA vem desenvolvendo na Faceli, já que a atual gestão
juntamente com a Comissão se preocupa em fazer devolutivas aos estudantes,
docentes e técnicos-administrativos, divulgando o que está sendo feito na busca por
melhorias, o que tornou o processo avaliativo mais consistente e significativo.
Prosseguindo com a reunião, Rodrigo apresentou o relatório de atividades acadêmicas
dos três cursos de graduação do ano de 2019, também enviado previamente por e-mail
a todos do Conselho. Os membros tomaram conhecimento das atividades realizadas e
passou-se para o ponto seguinte da pauta, tendo o conselheiro Rodrigo transferido a
palavra ao conselheiro Tiago que apresentou a proposta de inclusão das linhas de
pesquisa dos docentes para orientação de TCC. Segundo Tiago, os professores não
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estão sendo convidados para orientação, bem como participação em bancas de TCC
de acordo com as suas linhas de pesquisa explicitadas na divisão de seus blocos. A
conselheira Ludimila Caliman exemplificou com fatos vivenciados por ela ao longo do
semestre, quando não foi escalada para orientar trabalhos relacionados com o seu
bloco de História e, ainda, não foi convidada para integrar as bancas avaliadoras de
tais trabalhos. Jussara e Rodrigo concordaram que é necessário haver uma definição
dessas linhas de pesquisa, sugerindo, portanto, que os professores apresentem suas
linhas de atuação aos coordenadores em reunião de colegiado, para depois serem
levadas ao Consup. Por fim, introduzindo o último ponto da pauta, a docente Joana
Lúcia fez uso da palavra para expor a proposta de inserção de uma nuvem ou Biblioteca
Digital para armazenar os Trabalhos de Conclusão de Curso que obtiveram nota inferior
a 9,0 (nove), que, após análise, ficou definido que se os trabalhos com notas abaixo de
9,0 (nove) não ficam arquivados na coordenação, como informou a professora Joana,
assim passará a ser, para consulta dos professores e coordenadores, tal como uma
forma de registro do trabalho, o que evitará possíveis casos de plágio futuramente, mas
sem disponibilização para o público em geral. Nada mais havendo a tratar, Rodrigo
Teixeira Coffler encerrou a sessão agradecendo a todos e eu, Roberto Calmon Friço,
secretariando os trabalhos, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, segue
devidamente assinada por mim e pelos demais presentes, para que produza os efeitos
legais. - Linhares, 17 de dezembro de 2019.
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