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ATA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO . Aos dezenove 1 
dias do mês de junho de dois mil e dezoito, às nove  horas, reuniu-se 2 
o Conselho Universitário do Centro Universitário de  Adamantina, na 3 
sala cinco do Campus I, sob a presidência do Reitor  Prof. Dr. Paulo 4 
Sergio da Silva. Presentes os Conselheiros, Pró-Rei tor de Ensino 5 
Prof. Dr. Andrey Borges Teixeira, Pró-Reitor de Ext ensão Prof. Dr. 6 
Delcio Cardim, representantes dos professores douto res Jean Paulo 7 
Rodolfo Ferreira, Fabrício Rimoldi, Marceli Moço Si lva e Alexandre 8 
Wolf, representantes dos professores mestres José A ntonio Marciano e 9 
Magda Arlete Vieira Cardozo, Chefe do Departamento de Exatas Prof. 10 
Dr. José Luiz Vieira de Oliveira, Chefe do Departam ento de 11 
Biológicas e Saúde Profa. Me. Regina Eufrásia do Na scimento Ruete, 12 
Chefe do Departamento de Humanas Profa. Dra. Ieda C ristina Borges,  13 
representante da comunidade: Licemare Simão Seixas,  representante 14 
dos funcionários técnico-administrativos Mateus Aug usto Vitorelli, 15 
representante do corpo discente Leonardo Ayres Neiv a. Ausentes: 16 
Prof. Dr. Fábio Alexandre Guimarães Botteon e Jean Cardoso, com 17 
justificativas; Profa. Dra. Márcia Zilioli, Prof. M e. Mauri 18 
Buzinaro, Prof. Dr. Marcos Martinelli, Raissa Resen de e João Lopes 19 
de Oliveira.  01 .  ATA nº 10:  aprovada e assinada pelos participantes. 20 
02. COMUNICAÇÕES DA PRESIDÊNCIA: após os cumprimentos formais, o 21 
presidente passou às comunicações do dia: a) Ciênci a da Computação: 22 
informado sobre a vinda dos especialistas no dia 20  para avaliação 23 
do curso e renovação do reconhecimento. Prof. José Luiz disse estar 24 
tudo organizado para atender ao cronograma de traba lho dos 25 
avaliadores. b) Vestibulares: apresentada as datas dos vestibulares 26 
no mês de julho, com formato agendado em seis dias disponíveis, a 27 
fim de suprir as necessidades de alguns cursos da I ES. c) 28 
Engenharias: em estudos a proposta das novas diretr izes curriculares 29 
para o curso, com homologação do MEC prevista para o próximo mês, 30 
podendo ser aprovada a duração da graduação para qu atro anos, o que 31 
tornará o curso mais atrativo. Prof. Fabrício falou  da perda de 32 
alunos com a oferta do curso no período diurno e ac redita que a 33 
abertura no período noturno atrairá maior demanda a o curso. Prof. 34 
Paulo salientou a necessidade de abertura também ne sse período, 35 
visando uma proposta de qualidade. Profa. Licemare perguntou sobre a 36 
duração dos cursos em períodos diferentes, sendo es clarecido pelo 37 
Cons. Fabrício. d) ENADE 2017: com divulgação ofici al prevista para 38 
o mês de agosto nos cursos de Licenciaturas, Inform ática e 39 
Engenharias. e) ENADE 2018: a ser aplicado nos curs os de 40 
Administração, Economia, Publicidade e Propaganda, Design, Direito, 41 
Psicologia e Serviço Social. O Reitor informou que o MEC aplicará 42 
curso de capacitação aos coordenadores e ao Procura dor 43 
Institucional, na modalidade à distância, e que a r eitoria vai dar 44 
meios para a participação de todos os envolvidos, e sperando um bom 45 
aproveitamento para a IES. Cons. Andrey falou das d iretrizes, 46 
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conteúdos programáticos e a forma de preparação dos  alunos ao Exame 47 
e que essa capacitação será esclarecedora aos coord enadores e que 48 
estes deverão dar ciência e cobrar dos docentes, re fletindo um 49 
retorno positivo aos cursos participantes. Prof. Fa brício disse que 50 
os docentes devem obedecer, também, aos prazos dete rminados pela 51 
Instituição e determinar punição, desde o simples p reenchimento dos 52 
planos de ensino. Consa. Magda mencionou a particip ação do docente 53 
em período de recesso, para desenvolvimento de ativ idades 54 
pedagógicas, sugerindo que seja registrado em calen dário letivo. O 55 
Cons. Leonardo apontou o Regimento Geral da IES na questão do regime 56 
disciplinar dos docentes. Consa. Marceli disse que a IES deve 57 
mostrar cumprimento nos prazos por ela estipulados.  Cons. Andrey 58 
disse que no regulamento da pró-reitoria de ensino serão 59 
consideradas as punições e, se necessário, mediante  comissão 60 
processante disciplinar. O documento irá contemplar  todos os 61 
aspectos e deverá estar disponível no site da IES. f) Mostra de 62 
Profissões e CICFAI: com proposta diferenciada e in ovadora, foi 63 
passada a palavra ao Pró-reitor de Extensão. Explic ou que, em 64 
conjunto com as Coordenadorias de Extensão das dive rsas áreas, foi 65 
pensado no recebimento dos alunos para a Mostra dir etamente no 66 
auditório, onde deverá estar os standers dos cursos , difereciando 67 
anos anteriores. Na sequência, o aluno percorrerá a  estrutura da IES 68 
escolhendo seu itinerário, finalizando a visita com  a entrega de 69 
Revista com informações da Instituição e de seus cu rsos, incluindo 70 
material como brindes. Apontou economia média de tr inta mil reais em 71 
relação ao ano anterior, com a nova logística do ev ento. Em 72 
discussão sobre o tema, os conselheiros fizeram vár ias sugestões: 73 
Cons. Alexandre sugeriu a transformação da Revista em formato 74 
digital. Cons. José Antonio sugeriu ser interessant e oferecer um 75 
atrativo para o aluno, surpreendendo-o com atitudes  próprias de cada 76 
curso, incluindo atividades práticas. Cons. Ieda le mbrou da 77 
importância de participação dos pais desses alunos.   03 .  ORDEM DO 78 
DIA: o Presidente pediu desculpas pelo atraso no envio d os 79 
documentos pertinentes ao expediente, devido à fina lização dos 80 
pareceres pelo CEPE. a) Regulamento e Manual para a presentação de 81 
trabalhos acadêmicos e artigos científicos: após as  sugestões 82 
enviadas pela Consa. Marceli e Cons. Alexandre, est e tendo 83 
encaminhado alem do prazo, e que foram transmitidas  e aceitas, em 84 
parte, pela Coordenação Científica, o documento tev e aprovação, 85 
devendo ser objeto de Resolução desse Conselho Univ ersitário. b) 86 
Cursos de Especialização semipresenciais: projetos desenvolvidos no 87 
formato híbrido, com vinte por cento de interação p resencial, 88 
contando com estúdio e equipamentos licitados. Os C onselheiros foram 89 
convidados pelo Reitor a visitar as instalações no núcleo midiático, 90 
e disse que a Instituição deverá interagir através da tecnologia e 91 
avançar junto a ela. b) 1. Especialização em Tecnol ogia Educacional 92 
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e Inovação: parecer apresentado pelas Conselheiras do CEPE, Profa. 93 
Regina e Profa. Simone. b) 2. Especialização em Des envolvimento de 94 
Jogos Eletrônicos: parecer apresentado pelos Consel heiros do CEPE, 95 
Prof. Delcio e Profa. Ana Vitória. b) 3. Especializ ação em Gestão 96 
Empresarial e Marketing: parecer apresentado pelos Conselheiros do 97 
CEPE, Prof. José Luiz e Profa. Rita de Cássia. Os p areceristas 98 
explicaram as avaliações realizadas nos projetos ap resentados, sendo 99 
as propostas elogiadas pelos Conselheiros presentes  que, 100 
posteriormente, em votação, foram aprovadas. 04. Outros assuntos: a) 101 
Representação discente: o presidente informou da ne cessidade de um 102 
representante discente para o CEPE e outro para ess e Conselho. b) 103 
Construção do Bloco V: Prof. Paulo Sergio disse que  o setor jurídico 104 
da IES tomou as providências ante os apontamentos d os cálculos e da 105 
empresa contratada e aguarda resposta do Tribunal d e Contas para que 106 
possa corrigir as irregularidades apresentadas. c) Financeiro: o 107 
Presidente falou da sobra mensal dos cursos e daque les que ainda 108 
deixam a desejar, para a próxima reunião apresentar á um 109 
demonstrativo geral da situação financeira da IES. A seguir, a 110 
Consa. Marceli fez uso da palavra para elogiar a po stura da 111 
Instituição em relação às adequações no calendário escolar e à 112 
aquisição de livros solicitados e adquiridos. O Con s. Leonardo, 113 
presidente da Empresa Júnior, também abordou os val ores financeiros 114 
e os projetos realizados até o momento pelo órgão,a s soluções para o 115 
projeto junto ao curso de Farmácia e funcionamento da sala de xerox 116 
com preços acessíveis aos alunos. Após agradecer a presença de 117 
todos, o presidente informou que o Regimento Geral da IES será 118 
enviado aos Conselheiros e  agendou a data de 26 de  junho para a 119 
próxima sessão, extraordinária, do conselho univers itário. Nada mais 120 
havendo a tratar, às onze horas e quinze minutos, a  sessão foi 121 
encerrada. Eu, Rita de Cássia Siqueira, secretária acadêmica, lavrei 122 
a presente ata em quatro laudas que, se aprovada, s erá assinada pelo 123 
Senhor Presidente e demais conselheiros. Adamantina , 19 de junho de 124 
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