ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE FACULDADE
05/12/2012
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Aos cinco dias do mês de dezembro de dois mil e doze às 14h30 em segunda chamada
com qualquer quorum reuniu-se extraordinariamente o Conselho da Faculdade de
Ciências Econômicas e Administrativas sob a presidência do Prof. Moacir Xavier,
Diretor da Faculdade com a presença dos seguintes membros: professores Carlos
Alberto Pellegrini, Fabiana Rita Dessotti Pinto, Heider Alves Lins, Luiz Carlos Barbosa
de Lima, Marcos Aurélio da Silva, Orlando Dal Degran Junior, Sérgio Luiz Munhoz,
Sylvio Santiago Navarro as funcionárias Maria do Carmo dos Reis Mello e Rogéria da
Silva. Justificaram suas ausências Prof. Afonso Plaza Luiz de Carvalho, Prof. Antonio
Maia Navarro, Prof. Jean François Germain Tible, Prof. Osmar Mikio Moriwaki, Profª
Verenice Pavan Garcia Abdulmacih e o aluno Alan Lins de Oliveira. 1 – Portaria da
Reitoria nº 321/12 – O Prof. Moacir iniciou a reunião informando que todos receberam
a portaria tema desta reunião e que na mesma consta que a flexibilização de horário de
aulas deverá ser autorizada pelo Conselho de Faculdade, razão pela qual esta reunião
está sendo realizada. O Prof. Moacir informou que o Prof. Badaroth está estudando os
casos dos professores que estão com intervalo interjornada menor do que o estipulado
em lei, uma tentativa de diminuir a perda. O Conselho de Faculdade deverá debater a
flexibilização ou não do horário e somente para o período matutino. O Prof. Sylvio
sugeriu que para as novas turmas do matutino fossem incluídas aulas aos sábados. O
Prof. Badaroth informou que o horário de 2ª a 6ª feira está estipulado no Edital do
Vestibular e não poderá ser mudado agora. O Prof. Lima entende que devemos estudar
qual será o menor impacto das alterações sugeridas para o aluno ou para o professor. O
Prof. Moacir disse que a Fundação está se adequando à lei e será penalizada se não
cumprir o que ela determina. A Profª Fabiana e o Prof. Pellegrini sugeriram que a
flexibilização do horário das turmas do matutino leve em consideração o perfil de cada
curso e dessa forma cada curso poderia ter o início das aulas em horário diferente. O
Prof. Marcos Aurélio sugeriu que o horário seja flexibilizado por dia dependendo da
atribuição dos professores. O Conselho aprovou a flexibilização do horário do período
matutino por curso com uma abstenção. A partir desta deliberação o Conselho passou a
votar os horários dos cursos do matutino: para os cursos de Gestão em Negócios foi
aprovado com nove votos a favor e uma abstenção o horário a partir das 7h30; para o
curso de Administração foi aprovado por oito votos a favor e 2 contra o horário a partir
das 7h30; para o curso de Relações Internacionais foi aprovado com nove votos a favor
e uma abstenção o horário a partir das 8h20 e para o curso de Ciências Contábeis e
Atuariais foi aprovado com nove votos a favor e uma abstenção o horário a partir das
8h20. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 16h08 e para constar, eu
Neide dos Santos, Secretária do Diretor, lavrei a presente Ata, que depois de lida e
aprovada será assinada por todos.

