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41ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO. Ata. Aos vinte e 1 

oito dias do mês de outubro de dois mil e vinte e um, às onze horas, 2 

teve início a Sessão do Conselho Universitário (CONSU) da UNIFAI, 3 

por videoconferência, sob a presidência do Reitor, Prof. Dr. 4 

Alexandre Teixeira de Souza. Participaram os Conselheiros Wendel 5 

Cleber Soares, Vice-Reitor; Fúlvia de Souza Veronez, Pró-Reitora de 6 

Ensino; Liliana Martos Nicoletti Toffoli, Pró-Reitora de Extensão; 7 

Representantes dos Professores Doutores, Estevão Zilioli, Alexandre 8 

Wolf, Izabel Castanha Gil e Miguel Ângelo de Marchi; Representantes 9 

dos Professores Mestres, Simone Leite Andrade e Alexandre Rodrigues 10 

Simões; Representantes Discentes, Henrique Brendon da Silva, Jocélio 11 

Felipe Cavassini Souza e Davi Rogerio Silveira; Representante dos 12 

funcionários, Mateus Augusto Vitorelli e Representante da Comunidade 13 

proposto pela Mantenedora, Prof. Dr. Alfredo Peixoto Martins. 14 

Ausentes os Conselheiros Jean Cardoso de Moura, Fabrício Rimoldi e 15 

Marcos Fratini. Justificaram a ausência os Conselheiros Márcia 16 

Zilioli Bellini e Rogerio Buchala. Verificada a existência de 17 

quórum, o Presidente cumprimentou a todos e passou aos pontos de 18 

pauta. 01. Comunicações da Presidência: a) Aprovação da Ata da 40ª 19 

Sessão Ordinária. b) Comunicou o total de inscritos, por curso, no 20 

Vestibular realizado no mês de outubro e que as vagas remanescentes 21 

serão ofertadas em processo seletivo simplificado, mediante análise 22 

do histórico escolar do ensino médio ou notas do ENEM. Ainda, que 23 

os trabalhos continuarão com o propósito de captação de alunos para 24 

preencher as respectivas vagas. Informou que o curso de Medicina 25 

conta com trezentos e trinta e dois candidatos inscritos e o 26 

vestibular será realizado em dezenove de dezembro. c) Deliberação 27 

CEE nº 202/2021. O Presidente anunciou que será objeto de pauta para 28 

a próxima Sessão desse Conselho a Deliberação 202/2021, que trata 29 

de normas para a escolha e nomeação de dirigentes das IES. Disse que 30 

o Cons. Dr. Alfredo Peixoto manifestou sua preocupação quanto a 31 

necessidade de alteração regimental, em documento enviado à 32 

reitoria. A alteração necessária será objeto de estudos desse 33 

Conselho e deverá prever a situação de vacância dos cargos de reitor 34 

e vice-reitor. 2. Expediente: a) Proposta de funcionamento do Curso 35 

Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos. A proposta de 36 

criação do curso contempla 60 vagas no período noturno e a duração 37 

de quatro semestres letivos. Após a análise do parecer emitido pelos 38 

Conselheiros do CEPE, Profa. Simone Leite e Prof. Daniel Reis, com 39 

manifestação favorável à criação do curso, passou-se às 40 

considerações da proposta. Cons. Alfredo Peixoto perguntou se houve 41 

realização de pesquisa de interesse para o curso na região, bem como 42 

a porcentagem de horas em EAD que poderiam ser aplicadas ao curso 43 

na modalidade presencial. Observou ainda que o projeto está em 44 

conformidade com o catálogo nacional dos cursos tecnológicos. Cons. 45 

Simone Leite explicou que a proposta apresenta somente uma 46 

disciplina em EAD, em caráter experimental, haja vista que a pandemia 47 

mostrou a dificuldade de nossos alunos nas aulas online. Sobre a 48 

pesquisa de interesse, disse não ter conhecimento. Na sequência, a 49 

Cons. Fulvia Veronez solicitou à secretária acadêmica 50 

esclarecimentos quanto às legislações pertinentes para o EAD. A 51 

secretária informou aos Conselheiros que a Instituição deve atender 52 

a Deliberação CEE nº 170/2019. Após todas as considerações, os 53 
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Conselheiros presentes foram unânimes na aprovação da proposta de 54 

criação do curso de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos, com 55 

início de funcionamento previsto para 2022. 3. Outros Assuntos: a) 56 

Palavra Aberta aos Conselheiros. Cons. Liliana Martos discorreu 57 

sobre a Mostra de Profissões realizada no mês de outubro, com a 58 

participação de quarenta e três escolas da região e do resultado 59 

satisfatório com o aumento no número de inscritos no vestibular da 60 

UNIFAI. Cons. Estevão Zilioli falou, em nome da Cons. Márcia Zilioli, 61 

sobre os resultados do CICFAI realizado de forma online. O evento 62 

contou com mais de dois mil autores, seiscentos e trinta e quatro 63 

trabalhos e cento e oito salas virtuais. Agradeceu a todos os 64 

colaboradores do Congresso. Cons. Jocelio Souza fez considerações 65 

quanto as palestras ministradas no CICFAI. Cons. Alfredo Peixoto 66 

demonstrou preocupação em relação ao número de candidatos que 67 

prestaram o vestibular, bem como à publicidade veiculada na TV que 68 

generaliza os cursos, exceto o de Medicina. Considerou que os cursos 69 

devem ser apresentados individualmente para conhecimento de todos e 70 

questionou os representantes discentes desse Conselho sobre a 71 

situação. Cons. Liliana Martos informou que todas as escolas da 72 

região foram visitadas pela equipe, levando informações sobre todos 73 

os cursos da UNIFAI. Cons. Alfredo Peixoto considerou, ainda, ser 74 

mais producente as propagandas em rádio e TV. Cons. Alexandre 75 

Teixeira apresentou dados de outras instituições quanto ao número 76 

de candidatos, cuja demanda também não foi satisfatória, salientando 77 

que a UNIFAI promoverá mais processos seletivos a fim de completar 78 

as vagas remanescentes.  Cons. Davi Silveira, aluno do curso de 79 

Direito, concordou com o Cons. Alfredo na questão da divulgação de 80 

cursos e acrescentou sua preocupação em relação a evasão escolar, 81 

considerando, também, que o número de candidatos oscila em relação 82 

ao momento de cada curso no mercado de trabalho. Cons. Jocelio Souza 83 

acrescentou que a crise financeira também influencia na demanda de 84 

alunos. Cons. Mateus Vitorelli parabenizou as Pró-Reitorias pelos 85 

eventos realizados. Ato contínuo, foi agendada a data de 26 de 86 

novembro para a próxima Sessão Ordinária. Nada mais a constar, o 87 

Presidente agradeceu a presença de todos e, às doze horas e cinco 88 

minutos, declarou encerrada a Sessão. Eu, Rita de Cássia Siqueira, 89 

Secretária Acadêmica, lavrei, datei e assinei a presente Ata em duas 90 

laudas que, após lida e achada conforme, foi assinada pelos 91 

presentes. Adamantina, 28 de outubro de 92 

2021.............................................................. 93 


