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Aos vinte e nove dias do mês de novembro de dois mil e doze às 18h em segunda
chamada com qualquer quorum 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 Carlos Alberto
Pellegrini, Fabiana Rita Dessotti Pinto, Kátia Aparecida Cruzes, Luiz Carlos Barbosa de
Lima, Marcos Aurélio da Silva, Orlando Dal Degran Junior, Osmar Mikio Moriwaki,
Verenice Pavan Garcia Abdulmacih e o aluno Alan Lins de Oliveira. Justificou sua
ausência o Prof. Heider Alves Lins. 1 – Questionamento do Conselho de Faculdade
sobre a não abertura da turma do matutino do curso de Logística – O Prof. Moacir
iniciou a reunião informando que recebeu resposta da Reitoria ao questionamento do
Conselho de Faculdade aos membros do Conselho Universitário sobre a não abertura da
turma. Discutiu-se sobre o teor da resposta e alguns dos itens não esclarecem o que foi
perguntado, tais como o ponto de equilíbrio ou resultado marginal, que foi calculado
conforme os números disponibilizados pela PROAP – Orçamento 2012. A afirmativa de
que o número de alunos em Dependência representa uma média de quatro alunos por
sala e outros. Em razão de como o assunto está sendo discutido apresentou-se a sugestão
de que na próxima reunião ordinária do Conselho Universitário os representantes da
FAECO solicitem a leitura do documento encaminhado à Reitoria para ciência dos
demais conselheiros e requisitem esclarecimentos a respeito da resposta. O Conselho
aprovou por unanimidade a aplicação da sugestão apresentada. 2 – Grade horária para
2013 – O Prof. Moacir explicou que a Direção tem de apresentar o horário de 2013 para
que os alunos no ato da matrícula, que tem início no dia 10 de dezembro, possam definir
o horário para cursar suas dependências, porém existe a questão do intervalo
interjornada que está sendo discutida. O Prof. Lima, representando a Associação dos
Docentes, informou que estão sendo estudadas alternativas para sanar o problema e que
essas alternativas serão debatidas junto aos professores. O Prof. Lima informou que
convocou reunião da AD no próximo sábado, dia 01 de dezembro, para discussão, e que
os representantes do SINPRO participarão. O Prof. Moacir entende que os professores
sindicalizados devem solicitar mesa redonda ao Sindicato para exposição das soluções
possíveis. O Prof. Moacir comunicou que para atender à necessidade dos procedimentos
de matrículas para veteranos será emitido horário sem atribuição de aulas. 3 – Outros
assuntos – A) Pré-requisitos – O Prof. Moacir solicitou que os coordenadores
encaminhem para a Diretoria os Pré-requisitos a fim de cumprir o que consta do
Regimento da Faculdade e devido, também, às matrículas. B) Norma de atribuição de
aulas – O Prof. Moacir colocou que é preciso repensar as normas de atribuição de aulas
para ponto e competência. Incluindo, por exemplo, forma de redução de pontos em
função da avaliação da CPA no que tange a metodologia e procedimento de ensino na
atribuição de aulas livres. Implantar aulas teste com o intuito de conferir a aptidão do
professor para ministrar a disciplina. Esses procedimentos visam à melhoria e à
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qualidade do ensino. O Prof. Mikio sugeriu que seja elaborada uma minuta que seria
divulgada a todos os professores para discussão e após será encaminhado ao Conselho
de Faculdade para análise e debate. A Prof.ª Fabiana entende que a discussão nos
colegiados é importante. O Prof. Moacir colocou em votação a proposta de elaboração
de norma para atribuição de aulas para ser analisada, votada e aprovada para
implementação no ano de 2013. O Conselho aprovou a proposta por unanimidade. Nada
mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 19h33 e para constar, eu Neide dos
Santos, Secretária do Diretor, lavrei a presente Ata, que depois de lida e aprovada será
assinada por todos.

