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Aos treze dias do mês de setembro de dois mil e doze às 18h10 reuniu-se 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
Afonso Plaza Luiz de Carvalho, Antonio Maia Navarro, Heider Alves Lins, Luiz Carlos
Barbosa de Lima, Marcos Aurélio da Silva, Orlando Dal Degran Junior, Osmar Mikio
Moriwaki, Verenice Pavan Garcia Abdulmacih, a funcionária Maria do Carmo dos Reis
Mello e os alunos Alan Lins de Oliveira e Fernando Salomão Cayres. Justificaram suas
ausências Prof. Carlos Alberto Pellegrini, Prof. Jean François Germain Tible, Profª
Kátia Aparecida Cruzes, Prof. Sylvio Santiago Navarro e a funcionária Rogéria da
Silva. O Prof. Sérgio Luiz Munhoz está em licença devido à lei eleitoral. 1 – Resposta
ao questionamento do Conselho de Faculdade a respeito da não abertura da turma
do curso de Logística do período matutino – O Prof. Moacir iniciou a reunião
solicitando que os conselheiros emitissem sua posição em relação à resposta enviada
pela PROAP. Após discussão houve a concordância de que os questionamentos feitos
na correspondência enviada ao Presidente do Conselho Universitário não foram
respondidos a contento. O Prof. Moacir sugeriu que o Conselho emita nova
correspondência ao Presidente do Conselho Universitário solicitando novos
esclarecimentos. Os conselheiros concordaram com os encaminhamentos. 2 –
Resultado da proposta de Regimento da FAECO – O Prof. Moacir informou que
foram enviados para ciência dos conselheiros Ata da reunião do Conselho Universitário
do dia 10 de setembro e Regimento Interno, este foi analisado e aprovado na referida
reunião. O Prof. Moacir comunicou que enviará à Congregação nota informando o
estabelecimento do novo Regimento Interno da FAECO. O aluno Alan solicitou que as
principais alterações no Regimento fossem destacadas para que os alunos possam
compreendê-las melhor. 3 – Minuta do Manual de Sindicância – O Prof. Moacir disse
que enviou o Manual em referência à Congregação da FAECO e obteve da maioria
deles, em consulta direta, o retorno que o referido manual é operacional e que sua
aprovação não caberia ao Conselho Universitário. Após discussão o entendimento dos
conselheiros é de que esse manual é operacional, o Prof. Moacir informou que
apresentará ao Conselho Universitário a opinião de que não é de competência daquele
Conselho aprovar esse tipo de Manual. 4 – ENADE – O Prof. Moacir informou que
estarão sendo executadas algumas ações de parte das coordenações de curso em relação
ao ENADE. O aluno Fernando supõe que seria muito importante a conscientização dos
alunos da responsabilidade da participação deles no ENADE. O Prof. Moacir acha que é
relevante que o Fernando levante esse assunto junto aos alunos, pois a ação partindo da
representação dos alunos é legitimada. Os alunos Fernando e Alan comprometeram-se a
divulgar, junto aos quartanistas, a importância da realização responsável do ENADE.
Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 19h03 e para constar, eu, Neide
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dos Santos, Secretária do Diretor, lavrei a presente Ata, que depois de lida e aprovada
será assinada por todos.

