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ATA Nº 011/2013 DA SESSÃO PLENÁRIA 1 

ORDINÁRIA DO CONSELHO ACADÊMICO 2 

SUPERIOR DO CENTRO UNIVERSITÁRIO 3 

UNIRG, REALIZADA EM 13 DE SETEMBRO 4 

DE 2013, EM CONTINUAÇÃO À SESSÃO 5 

PLENÁRIA DO DIA 10 DE SETEMBRO DE 6 

2013. 7 

 8 

Assuntos da Pauta: 9 
 10 
Ordem do Dia: 11 
 12 
1. Regulamento dos cursos de Pós-Graduação; 13 
2. Metodologia de divulgação da Instituição. 14 

 15 
  16 

APROVADA EM 01 DE OUTUBRO DE 2013 17 

 18 

OS TRABALHOS FORAM RETOMADOS NA DATA DA CONVOCAÇÃO, às 14h30min 19 

(catorze horas e trinta minutos), com a presença do Magnífico Pró-Reitor de Graduação e 20 

Extensão Jean Carlo Ribeiro, Presidente interino, e os seguintes conselheiros: 1- Rise 21 

Consolação Iuata Costa Rank; 2- Adilar Daltoé; 3- Paulo Henrique Costa Mattos; 4- 22 

Rogério Ferreira Marquezan; 5- Antônio José Roveroni; 6- Joel Moisés Silva Pinho; 7-23 

Maria Leci de Bessa Mattos; 8- Eliana Zellmer Poerschke; 9- Antônio Jerônimo Neto; 24 

10- Joaquim dos Santos Penoni; 11- Ronaldo Coelho Alves Barros; 12- Bárbara Souza 25 

Andrade. Os conselheiros: Lívio Fernandes Cavalcante, Célia Maria Agustini Lima, 26 

Maria Denise Rabuske, Arthur Araujo Moreira, Márcia Andréa Marroni, Sílvia Helena 27 

da Silva Marrafon e Berilo de Sousa Lopes não compareceram, mas justificaram suas 28 

ausências. O Presidente interino iniciou a sessão ordinária verificando o quorum, 29 

cumprimentando a todos; logo após, apresentou a pauta de trabalho. Iniciou-se, portanto, pela 30 

Ordem do Dia: Item 1 – Regulamento dos cursos de Pós-Graduação: O Presidente 31 

interino retomou nesse item no ponto sobre a questão da remuneração dos docentes que 32 
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ministrarem aulas nos cursos de Pós-Graduação; o mesmo informou que se reuniu com a Pró-33 

Reitora de Pós-Graduação, a conselheira Rise, e concordaram em propor no Consup que fosse 34 

lançado 2 (duas) horas semanais por módulo de 20h para o professor que ministrar aulas na 35 

pós; e com relação ao coordenador, proporiam ter uma carga horária de 4 (quatro) horas 36 

semanais para um professor realizar os serviços da coordenação. Em seguida, o conselheiro 37 

Ronaldo lançou a proposta de ser um coordenador por bloco ou área. Deste modo, os 38 

conselheiros presentes solicitaram registrar em ata que o encaminhamento da sessão anterior 39 

seja dirigido sem prejuízo da decisão desta sessão. Então foi colocado em votação a primeira 40 

proposta do Presidente interino, que restou APROVADO com oito votos e uma abstenção 41 

do conselheiro Joel. Em continuidade, colocou-se em votação também a proposta de lançar 4 42 

(quatro) horas semanais para os coordenadores, que restou APROVADO com 4 (quatro) 43 

votos favorável, contra 1 (um) voto da conselheira Maria Leci e 3 (três) abstenções dos 44 

conselheiros Joel, Eliana e Adilar. Em complemento a proposta, o conselheiro Paulo 45 

Henrique, solicitou que a Propesq comunique ao Consup a situação de andamento dos cursos. 46 

Item 2 – Metodologia de divulgação da Instituição: O Presidente interino abriu para 47 

discussão o item. O conselheiro Paulo Henrique expôs que os cursos devem ser ouvidos para 48 

que haja um processo de ponderamento para debater as viabilidades de melhor divulgação da 49 

Instituição, pensando na comunidade universitária. Em seguida, o conselheiro Roveroni 50 

informou que o coordenador de comunicação social, Paulo Albuquerque, conseguiu uma hora 51 

na rádio de segunda a sexta-feira aberta para a comunidade acadêmica. Logo, o conselheiro 52 

Adilar afirmou que tem que ser criada uma consciência na comunidade, no sentido da 53 

importância que a UnirG tem para todo o município, devendo ser os assuntos da UnirG 54 

socializados. Em contrapartida, o conselheiro Joel assegurou que antes de socializar a 55 

situação deve primeiro começar a discutir internamente, ouvindo os cursos (professores e 56 

alunos), para após criar uma política sensata para expor a comunidade. Em continuidade, o 57 

conselheiro Roveroni concordou com o conselheiro Joel em fazer uma discussão interna 58 

sobre a situação; onde o conselho deve convocar os coordenadores dos cursos para mostrar 59 

suas atividades, as dificuldades e os projetos, buscando montar uma proposta de ação e/ou 60 

convocar o curso de comunicação social para fazer o acompanhamento desta ação e propor 61 
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para o Consup uma estratégica de comunicação e marketing. Prontamente, os conselheiros 62 

Paulo Henrique e Rise concordaram com o conselheiro Joel, iniciando os trabalhos 63 

internamente, realizando primeiramente uma reciclagem e somente após exteriorizar. Já, a 64 

conselheira Maria Leci propôs que não seja restringindo somente aos coordenadores, mais 65 

envolvendo todos, assim como os servidores, NDEs e representantes do CAs, ou seja, a 66 

comunidade acadêmica e administrativa; outro ponto seria fazer funcionar as avaliações 67 

institucionais que são feitas dentro do quadro de funcionários da UnirG. Em seguida, o 68 

conselheiro Jean percebeu que o cenário atual é local onde poucos fazem, alguns reclamam e 69 

muitos ficam inertes; não sendo solução fazer propaganda, mas sim manter o curso 70 

funcionando de forma séria, fazer o debate internamente, momento oportuno para se iniciar 71 

uma “arrumação” na UnirG; onde o Consup deve assumir a responsabilidade de conduzir e 72 

ostentar com seriedade esse processo. Imediatamente, a conselheira Bárbara concordou com 73 

o conselheiro Jean, mas destacou que a responsabilidade maior é dos professores. Após, o 74 

conselheiro Adilar afirmou que deve estabelecer um cronograma, impondo o prazo máximo 75 

até o final do mês de outubro, para que se implemente essas discussões entre os professores e 76 

servidores, com conjuntos de proposta criadas pelo Consup, socializando os problemas, 77 

demonstrando a real situação da UnirG. Em contrapartida, o conselheiro Ronaldo sugeriu que 78 

deve ser traçados os parâmetros para mudar a Instituição, buscando transformá-la na nova 79 

Unirg que todos almejam. Adiante, o conselheiro Roveroni concordou com a posição do 80 

conselheiro Jean, onde deve montar a discussão primeiro internamente e depois para a 81 

sociedade; sugeriu ainda que seja chamado o pessoal da comunicação social para organizar 82 

esse evento colocando-os como coordenadores desse projeto. Na mesma linha dos anteriores, 83 

o conselheiro Joel propôs que este Conselho elabore um documento estratégico mostrando os 84 

problemas e possíveis soluções criando mecanismo para que depois de organizado continue 85 

dando certo. O conselheiro Rogério afirmou que o documento proposto deve ser alinhado de 86 

forma que não venha a denegrir a imagem da UnirG, não prejudicando o vestibular; além 87 

disso os coordenadores e professores devem ser convocados para comparecer em uma reunião 88 

do Consup, momento onde serão apontados os problemas, mostrando as conseqüência para os 89 

atos praticados por aqueles docente que não estão exercendo suas funções adequadamente. 90 
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Este mesmo conselheiro sugeriu como pauta para a próxima reunião o cumprimento da carga 91 

horária dos professores. Após as considerações, o Presidente interino lançou como proposta: 92 

formatação de um documento junto com a comunicação social, convocando o colegiado dos 93 

coordenadores para formalizar este documento estratégico mostrando os problemas e 94 

soluções; após, agendar um dia para discutir com toda a comunidade acadêmica, e somente 95 

depois para a sociedade; proposta que restou APROVADA POR UNANIMIDADE. Os 96 

conselheiros presentes resolveram montar uma comissão para executar os trabalhos junto com 97 

a comunicação social; restando composta pelos seguintes conselheiros: Maria Leci, Bárbara 98 

e Joaquim, ficando aberto o convite para os demais conselheiros que quiserem somar à 99 

comissão. Em seguida, o Presidente interino colocou em votação a comissão, que restou 100 

APROVADA POR UNANIMIDADE.   Às 16h24 min (dezesseis horas e vinte e quatro 101 

minutos) o Presidente interino agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão; e Eu, 102 

Simonny Régia Dias Alves, Secretária de Apoio aos Colegiados Superiores, lavrei esta ata a 103 

qual, depois de apreciada e aprovada, assino com os demais. Gurupi, 01 de outubro de 2013. 104 

Simonny Régia Dias Alves (secretária) ___________________________________________ 105 

1.  Jean Carlo Ribeiro__________________________________________________________ 106 

2.    Rise Consolação Iuata Costa Rank____________________________________________ 107 

3. Adilar Daltoé_____________________________________________________________ 108 

4. Paulo Henrique Costa Mattos________________________________________________ 109 

5. Rogério Ferreira Marquezan_________________________________________________ 110 

6.   Antônio José Roveroni______________________________________________________ 111 

7.   Joel Moisés Silva Pinho_____________________________________________________ 112 

8. Maria Leci de Bessa Mattos__________________________________________________ 113 

9. Eliana Zellmer Poerschke Farencena___________________________________________ 114 

10. Antônio Jerônimo Netto_____________________________________________________ 115 
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11. Joaquim dos Santos Penoni__________________________________________________ 116 

12. Ronaldo Coelho Alves Barros________________________________________________ 117 

13. Bárbara Souza Andrade_____________________________________________________ 118 


