ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE FACULDADE
02/10/2012
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Aos dois dias do mês de outubro de dois mil e doze às 18h30 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 Antonio Maia Navarro, Carlos Alberto
Pellegrini, Heider Alves Lins, Luiz Carlos Barbosa de Lima, Marcos Aurélio da Silva,
Orlando Dal Degran Junior, Osmar Mikio Moriwaki, Sylvio Santiago Navarro,
Verenice Pavan Garcia Abdulmacih, as funcionárias Maria do Carmo dos Reis Mello e
Rogéria da Silva. Justificaram suas ausências Prof. Afonso Plaza Luiz de Carvalho,
Profª Eliana Borba Cattaruzzi, Profª Kátia Aparecida Cruzes. O Prof. Sérgio Luiz
Munhoz está em licença devido à lei eleitoral. 1 – Apresentação e aprovação do
Orçamento 2013 – O Prof. Moacir iniciou a reunião apresentando a previsão de
número de alunos para 2013 baseada na performance de 2012 e na expectativa de
turmas para o ano de 2013. Expôs planilha de dados e valores discutida no último
sábado com os coordenadores, onde estão listados os orçamentos e programas de
investimentos, despesas com os cursos e de manutenção relevantes no âmbito da
faculdade. Discutiu-se sobre a necessidade de atribuir horas/aula para professores com o
objetivo de validar pontos de atividades complementares. O Prof. Moacir confirmou que
as referidas horas/aula estão previstas nesse Orçamento e mencionou que considera as
mesmas extremamente necessárias em função da agilidade que será dado ao processo. O
Prof. Navarro citou que não estava incluído na previsão investimento com a sala
temática de Marketing discutido no último sábado. O Prof. Moacir confirmou que de
fato esse ponto foi discutido e que irá incluí-lo no Orçamento. Após estes
esclarecimentos, o Orçamento foi colocado em votação e aprovado, unanimemente, o
encaminhamento à PROAP do Orçamento 2013 da FAECO. Nada mais havendo a
tratar, a reunião foi encerrada às 19h05 e para constar, eu Neide dos Santos, Secretária
do Diretor, lavrei a presente Ata, que depois de lida e aprovada será assinada por todos.

