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ATA Nº 012/2013 DA SESSÃO PLENÁRIA 1 

EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO 2 

ACADÊMICO SUPERIOR DO CENTRO 3 

UNIVERSITÁRIO UNIRG, REALIZADA EM 4 

01 DE OUTUBRO DE 2013. 5 

 6 

Assuntos da Pauta: 7 
 8 
Expediente: 9 
1- Informes: 10 

a) Alunos do curso de odontologia que não 11 
foram inscritos no Enade; 12 

b) Resultado das eleições para coordenadores 13 
dos cursos: Educação Física, Psicologia, 14 
Enfermagem e Pedagogia; 15 

2- Aprovação das Atas nº 010/2013 e 011/2013; 16 
 17 
Ordem do Dia: 18 
1. Processo Seletivo 2014/1; 19 
2. Número mínimo de alunos matriculados no 1º 20 

períodos para funcionamento dos cursos; 21 
3. Concurso dos professores; 22 
4. Aprovação dos novos cursos em graduação 23 

tecnológica; 24 
5. Remuneração dos docentes nos cursos de Pós-25 

Graduação; 26 
6. Parecer da Comissão de Metodologia de 27 

Divulgação da Instituição. 28 

 29 

APROVADA EM 05 DE NOVEMBRO DE 2013 30 

 31 

Às 14h20 min (quatorze horas e vinte minutos) do dia 01 (primeiro) de outubro de 2013 32 

(dois mil e treze), no Auditório do Centro Administrativo, reuniram-se os membros do 33 

Conselho Acadêmico Superior – CONSUP, mediante convocação Extraordinária do 34 

Magnífico Reitor, Presidente, Alexandre Ribeiro Dias e expedida por mim, Simonny Régia 35 

Dias Alves, Secretária de Apoio aos Colegiados Superiores. Estiveram presentes, o Reitor, 36 

Alexandre Ribeiro Dias, Presidente, e os seguintes conselheiros: 1- Jean Carlo Ribeiro; 2- 37 

Rise Consolação Iuata Costa Rank; 3- Célia Maria Agustini Lima; 4- Maria Denise 38 
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Rabuske; 4- Adilar Daltoé; 5- Paulo Henrique Costa Mattos; 6- Rogério Ferreira 39 

Marquezan; 7- Antônio José Roveroni; 8- Joel Moisés Silva Pinho; 9-Maria Leci de 40 

Bessa Mattos; 10- Eliana Zellmer Poerschke; 11- Lívio Fernandes Cavalcante; 12- 41 

Antônio Jerônimo Neto; 13- Joaquim dos Santos Penoni; 14 - Sílvia Helena da Silva 42 

Marrafon; 15- Ronaldo Coelho Alves Barros. As conselheiras Bárbara Souza Andrade e 43 

Márcia Andréa Marroni não compareceram, mas justificaram suas ausências.  Contudo, os 44 

conselheiros: Berilo de Sousa Lopes, Arthur Araujo Moreira e Douglas Barbosa Barreto 45 

não justificaram suas faltas. Atestei a presença do Vice-Reitor, Victor de Oliveira, da 46 

Assessora da Reitoria, Alessandra Gomes Duarte Lima e dos conselheiros suplentes João 47 

Batista e Gilberto Correia da Silva. O Presidente iniciou a sessão extraordinária verificando o 48 

quorum, cumprimentando a todos; logo após, apresentou a pauta de trabalho; e ainda solicitou 49 

a exclusão do item 2 – Proposta de renovação dos cursos ofertados pelo Centro Universitário 50 

UnirG. Em seguida, o conselheiro Roveroni solicitou a inclusão do assunto: “Remuneração 51 

dos docentes nos cursos de Pós-Graduação”. Em continuação, a conselheira Maria Leci 52 

requereu a inclusão na pauta sobre o parecer da comissão de Metodologia de divulgação da 53 

Instituição. O conselheiro Adilar instou a questão dos alunos de odontologia que não foram 54 

inscritos no Enade, a ser incluído nos informes. Já a conselheira Maria Denise solicitou a 55 

inserção na pauta dos seguintes assuntos: número mínimo de alunos matriculados nos 1º 56 

períodos para funcionamento dos cursos e o resultado das eleições para os coordenadores dos 57 

cursos de Educação Física, Psicologia, Enfermagem e Pedagogia nos informes. Deste modo, o 58 

Presidente colocou em votação a exclusão e as inclusões requeridas; restando APROVADAS 59 

POR UNANIMIDADE. Restando a pauta da seguinte forma: Expediente: Item 1 – Informes: 60 

a) Alunos do curso de odontologia que não foram inscritos no Enade; b) Resultado das 61 

eleições para coordenadores dos cursos de Educação Física, Psicologia, Enfermagem e 62 

Pedagogia; Item 2 – Apreciação e Aprovação das atas nº 010/2013 e 011/2013; Ordem do 63 

Dia: Item 1 – Processo Seletivo 2014/1; Item 2 – Número mínimo de alunos matriculados nos 64 

1º períodos para funcionamento dos cursos; Item 3 – Concursos dos professores; Item 4 – 65 

Aprovação dos cursos em graduação tecnológica; Item 5 – Remuneração dos docentes nos 66 

cursos de pós-graduação; Item 6 – Parecer da comissão de metodologia de divulgação da 67 
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Instituição. Iniciou-se com o Expediente: Item 1 – Informes a) Alunos do curso de 68 

odontologia que não inscritos no Enade: O Presidente comunicou que o Pró-Reitor de 69 

Graduação e Extensão já autuou um processo sobre a questão dos alunos do último período do 70 

curso de odontologia que não foram escritos no Enade comprometendo, portanto, a colação de 71 

grau destes acadêmicos. No sentido de buscar soluções ao problema, a Reitoria encaminhou 72 

uma carta ao INEP sobre a possibilidade de inscrição desses acadêmicos e está aguardando 73 

uma resposta. b) Resultado das eleições para coordenadores dos cursos de Educação 74 

Física, Psicologia, Enfermagem e Pedagogia: Passou-se a palavra ao conselheiro Ronaldo 75 

que relatou sobre todo o processo eleitoral, destacando que transcorreu tranquilamente e que o 76 

resultado já foi divulgado. Item 2- Apreciação e Aprovação das Atas nº 010/2013 e 77 

011/2013: O Presidente destacou que as atas já foram enviadas por e-mail, em tempo hábil 78 

para análise; deste modo, abriu para os conselheiros apontarem as modificações; se 79 

pronunciou, então, o conselheiro Adilar, que assinalou algumas alterações; feitas as 80 

modificações propostas, colocou-se em votação as atas nº 010/2013 e 011/2013, que restaram 81 

APROVADAS POR UNANIMIDADE. Ordem do Dia: Item 1 – Processo Seletivo 82 

2014/1: O Presidente passou a palavra à conselheira Célia, que expôs sobre o edital do 83 

processo seletivo 2014/1 realçando alguns pontos a serem discutidos. Em manifestação ao 84 

documento apresentado, a conselheira Sílvia propôs que o peso da disciplina de língua 85 

estrangeira seja revisto no campo dos cursos de Educação Física, Enfermagem, Fisioterapia, 86 

Medicina e Odontologia. Em seguida, o conselheiro Roveroni explanou que a data proposta 87 

para a realização do vestibular era imprópria; neste sentido, a conselheira Célia destacou que 88 

a data indicada levou em consideração os dias agendados dos vestibulares de outras 89 

Instituições e o feriado do mês de novembro; o Presidente realçou que a proposta do processo 90 

seletivo ser no turno vespertino é devido ao evento que acontecerá no município no dia 13/11, 91 

superlotando os hotéis. Em seguida, o conselheiro Joel propôs a retirada dos cursos em 92 

graduação tecnológica deste edital, pois os mesmos não foram ainda aprovados por este 93 

Conselho. Em continuidade, a conselheira Sílvia retirou sua proposta de mudança do peso da 94 

disciplina de língua estrangeira, pois os termos de referência já foram concluídos e 95 

relembrado pela conselheira Célia que a alteração ocorrera no semestre anterior, votado neste 96 



    

CONSELHO ACADÊMICO SUPERIOR - CONSUP 

Secretaria de Apoio aos Órgãos Colegiados – SOC 
Centro Administrativo da Fundação Unirg 

Avenida Pará, 2432, Waldir Lins II 
Gurupi – Tocantins 

(63)3612-7556 
Conselho.superior@unirg.edu.br 

Conselho por diminuir o peso dessa disciplina; nesse sentido os conselheiros presentes 97 

decidiram pela formação de uma comissão para estudar o peso das disciplinas ofertadas para 98 

os próximos processos seletivos, sendo composta pelos conselheiros: Sílvia, Netto e Lívio. O 99 

Presidente colocou em votação a data e turno propostos no edital, sendo dia 14/11/2013 às 14 100 

horas, o qual restou APROVADO com 13 (treze) votos favoráveis e duas abstenções dos 101 

conselheiros Joel e Roveroni. O conselheiro Netto falou que não seria prudente deixar de 102 

oferecer os cursos de Farmácia, Ciência da Computação e Comunicação Social, já que o 103 

vestibular do final do ano é o momento oportuno de tentar atrair mais acadêmicos para a 104 

Instituição, pois muitos alunos estão concluindo o ensino médio; sendo sensato impor um 105 

novo número mínimo de alunos matriculados para início das aulas. O conselheiro Rogério 106 

não acha interessante para o Centro Universitário oferecer dois cursos na mesma área, sendo 107 

um de graduação superior e outro tecnólogo, podendo acarretar em divisão de alunos. Em 108 

contrapartida, o conselheiro Roveroni expôs que todos os cursos devem ser ofertados, pois o 109 

número mínimo de alunos matriculados para abertura de turmas já foi determinado, não vendo 110 

prejuízo algum para a Instituição. Neste sentido, o conselheiro Paulo Henrique demonstrou 111 

sua preocupação no âmbito da visão social, que no momento que a Instituição deixar de 112 

oferecer alguns cursos em seu processo seletivo, poderia gerar um impacto negativo quanto a 113 

situação da UnirG. Em seguida, o conselheiro Joel reafirmou que o processo seletivo 2014/1 114 

deve oferecer os 15 cursos que já foram aprovados e não incluir os cursos tecnólogos pois 115 

estão em fase de análise e estudo.  Em continuidade, o conselheiro Jean destacou que este 116 

Conselho sempre analisou a viabilidade financeira, não sendo viável discutir sobre os cursos 117 

que tem número ínfimo de alunos, deste modo, deve-se buscar mudanças acadêmicas e visar 118 

melhorar a situação em que a Instituição se encontra. Nessa mesma linha, o Presidente 119 

afirmou que o momento é oportuno para serem tomadas decisões buscando alcançar um 120 

futuro melhor, com equilíbrio financeiro; e, que o correto seria ter uma contabilidade 121 

gerencial, devendo ter coragem de fazer o presente, reformatando os valores dos cursos; 122 

enfatizou ainda que o Conselho Estadual já elaborou parecer solicitando diversas reformas no 123 

curso de Farmácia, dentre essas muitas que demandam disposição financeira para serem 124 

implementadas, mas as que não necessitavam de recursos já foram efetuadas. Assim, o 125 
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conselheiro Paulo Henrique destacou que o curso de Farmácia não deve ser oferecido neste 126 

processo seletivo, evitando, assim, riscos para a Instituição no início do ano. Em ato contínuo, 127 

o Presidente propôs a suspensão do curso de Farmácia para o vestibular 2014/1; colocado em 128 

votação a proposta, esta restou APROVADA com 13 (treze) votos favoráveis, um voto 129 

contrário do conselheiro Netto e uma abstenção do conselheiro Joel. Adiante, o 130 

conselheiro Jean propôs que os convidados sejam ouvidos sobre o curso de Comunicação 131 

Social antes que seja tomada qualquer decisão; colocado em votação a proposta, esta foi 132 

APROVADA com 9 (nove) votos. A palavra foi passada para a Assessora da Reitoria, Profª 133 

Alessandra, que expôs sobre o valor alto da mensalidade do curso em questão e sobre o 134 

mercado de trabalho para inserção desses alunos, demonstrando que a saída seria oferecer um 135 

curso tecnólogo na mesma área, com mensalidade acessível e duração do curso reduzida; 136 

realçou ainda que a abertura de novas turmas no curso de Comunicação Social com número 137 

ínfimo de alunos atrairia um grande problema a Instituição. Em seguida, o conselheiro 138 

suplente, Gilberto, afirmou que seria prudente ouvir as propostas dos cursos em graduação 139 

tecnológica antes do Conselho tomar qualquer decisão sobre a suspensão dos cursos de 140 

Comunicação Social e Ciência da Computação. De modo a resguardar os cursos tecnólogos, o 141 

conselheiro Adilar sugeriu que fosse garantido o comprometimento em analisar e aprovar tais 142 

cursos; colocou-se em votação a proposta, que restou APROVADA com 9 (nove) votos 143 

favoráveis versus 4 (quatro) votos contrários. Em ato contínuo, o Presidente colocou em 144 

votação a proposta de suspender o curso de Comunicação Social do vestibular 2014/1, que 145 

restou APROVADA com 10 (dez) votos favoráveis, dois contrários dos conselheiros Joel 146 

e Roveroni e uma abstenção da conselheira Eliana; em seguida, colocou em votação a 147 

proposta de suspensão do curso de Ciência da Computação do vestibular 2014, que restou 148 

APROVADA com 9 (nove) votos favoráveis, três votos contrários sendo dos conselheiros 149 

Joel, Roveroni e Netto e uma abstenção da conselheira Maria Denise. Item 2 – Número 150 

mínimo de alunos matriculados nos 1º períodos para funcionamento dos cursos: O 151 

Presidente passou a palavra para o conselheiro Adilar que propôs ao Consup que delibere 152 

sobre a delimitação do número de alunos matriculados nos 1º períodos para funcionamento 153 

dos cursos, excluindo do edital à necessidade de ouvir este Conselho. Em complementação a 154 
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proposta anterior, o conselheiro Jean sugeriu impor tempo limite para computar o número de 155 

matriculados.  Nesse sentido, a conselheira Célia propôs que seja feito a contagem até uma 156 

semana antes do início das aulas, e além disso, diminuir para 15 (quinze) o número mínimo de 157 

alunos matriculados. Em contrapartida, o conselheiro Roveroni requereu a retirada deste item 158 

do edital já que os três cursos: Farmácia, Ciência da Computação e Comunicação Social 159 

foram suspensos do processo seletivo 2014/1. Deste modo, o Presidente colocou em votação 160 

a manutenção do item 23.2 do edital; que restou APROVADO com 6 (seis) votos favoráveis 161 

versus 5 (cinco) votos contrários. Em continuidade colocou em votação a diminuição para 162 

15 (quinze) alunos matriculados, que foi APROVADO com 10 (dez) votos, um contrário 163 

sendo do conselheiro Roveroni e uma abstenção. Assim, determinou-se a seguinte redação 164 

para o item 23.2 do edital: “23.2 O Centro Universitário UNIRG se reserva o direito de não 165 

colocar em funcionamento, curso que não contar com, no mínimo, 15 (quinze) alunos 166 

matriculados, até 1 (uma) semana antes do início das aulas . 23.2.1 O número inferior ao 167 

expresso no caput será, caso a caso, decidido pela Reitoria e, se necessário, os matriculados 168 

no(s) curso(s) poderá (ao) efetuar até a data limite, reopção para um dos cursos em que 169 

permanece com vaga(s) ociosa(s).” Deste modo, colocou em votação o texto proposto pelos 170 

conselheiros do item 23.2 do edital do processo seletivo 2014/1; que restou APROVADO 171 

com 9 (nove) votos favoráveis e uma abstenção do conselheiro Joel. Em seguida, o 172 

conselheiro Roveroni solicitou a inversão de pauta, antecipando o item do concurso dos 173 

professores; que depois de colocado em votação restou APROVADA com 9 (nove) votos. 174 

Item 4 – Concurso dos professores: O Presidente passou a palavra ao conselheiro Paulo 175 

Henrique que expôs sobre os trabalhos realizados pela comissão, explanou ainda que a 176 

Copese não tem disponibilidade para realizar o concurso em novembro, só haveria vaga para 177 

abril de 2014, deste modo, resolveram a própria comissão organizar o concurso, cumprindo 178 

assim o acordo feito com o Ministério Público; houve alteração também sobre a questão de 179 

isenção na realização da inscrição, modificou também temas e número de vagas. Em seguida, 180 

o conselheiro Penoni fez considerações de alterações na disciplina de Bioquímica, que foi 181 

acatada pela comissão. Em continuidade o conselheiro Paulo Henrique informou que os 182 

conselheiros Jean e Rise pediram exclusão da comissão, já que se julgaram impedidos, pois 183 
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sua esposa e marido, respectivamente, irão se inscrever no concurso; assim sendo, cabe ao 184 

Consup e a Reitoria indicar dois nomes para substituição desses conselheiros. Assim, a 185 

conselheira Eliana inscreveu seu nome como indicada do Consup. Deste modo, o Presidente 186 

colocou em votação o edital do concurso dos professores e o nome da conselheira Eliana para 187 

recompor a comissão; as quais restaram APROVADAS POR UNANIMIDADE. Às 17h40 188 

min (dezessete horas e quarenta minutos) o Presidente agradeceu a presença de todos e 189 

suspendeu a sessão, determinando a continuidade da sessão no dia 03/10/13 às 14 horas; e Eu, 190 

Simonny Régia Dias Alves, Secretária de Apoio aos Colegiados Superiores, lavrei esta ata a 191 

qual, depois de apreciada e aprovada, assino com os demais. Gurupi, 05 de novembro de 192 

2013. 193 

Simonny Régia Dias Alves (secretária) ___________________________________________ 194 

1.  Alexandre Ribeiro Dias______________________________________________________ 195 

2.  Jean Carlo Ribeiro__________________________________________________________ 196 

3.    Rise Consolação Iuata Costa Rank____________________________________________ 197 

4. Célia Maria Agustini Lima____________________________________________________ 198 

5. Maria Denise Rabuske______________________________________________________ 199 

6. Adilar Daltoé_____________________________________________________________ 200 

7. Paulo Henrique Costa Mattos________________________________________________ 201 

8. Rogério Ferreira Marquezan_________________________________________________ 202 

9.   Antônio José Roveroni______________________________________________________ 203 

10.   Joel Moisés Silva Pinho____________________________________________________ 204 

11. Maria Leci de Bessa Mattos__________________________________________________ 205 

12. Lívio Fernandes Cavalcante__________________________________________________ 206 

13. Eliana Zellmer Poerschke Farencena___________________________________________ 207 
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14. Sílvia Helena da Silva Marrafon______________________________________________ 208 

15. Antônio Jerônimo Netto_____________________________________________________ 209 

16. Joaquim dos Santos Penoni__________________________________________________ 210 

17. Ronaldo Coelho Alves Barros________________________________________________ 211 


