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Aos dezenove dias do mês de outubro de dois mil e doze às 18h06 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 Antonio Maia Navarro, Carlos Alberto Pellegrini, Fabiana Rita Dessotti
Pinto, Heider Alves Lins, Kátia Aparecida Cruzes, Luiz Carlos Barbosa de Lima,
Marcos Aurélio da Silva, Orlando Dal Degran Junior, Osmar Mikio Moriwaki, Sylvio
Santiago Navarro e a funcionária Rogéria da Silva. Justificaram suas ausências Profª
Eliana Borba Cattaruzzi, Prof. Jean François Germain Tible, Profª Verenice Pavan
Garcia Abdulmacih, a funcionária Maria do Carmo dos Reis Mello e o aluno Alan Lins
de Oliveira. 1 – Atribuição de aulas – O Prof. Moacir iniciou a reunião informando
que com o falecimento do Prof. Takeshi Ushikusa houve a necessidade de oferecimento
da disciplina na qual ele era titular e que vinha sendo ministrada pelo Prof. Mikio em
substituição. Após oferecimento houve uma única inscrição e a atribuição foi a seguinte:
disciplina Planejamento e Programação do Espaço Físico dos Equipamentos de
Assistência à Saúde, 2h/a, 2ª série do curso Superior em Gestão Hospitalar, aulas livres
atribuídas ao Prof. Osmar Mikio Moriwaki. O Conselho aprovou por unanimidade a
referida atribuição de aulas. 2 – Falta dos professores – O Prof. Moacir informou que
conforme já tratado nesse Conselho de Faculdade foi feita pelas coordenações de
Economia e Relações Internacionais o comunicado aos professores sobre suas faltas. O
Prof. Moacir gostaria de saber a opinião dos conselheiros sobre a continuação ou não do
processo. O Prof. Pellegrini comunicou que entregará os comunicados na próxima
semana. O Prof. Lima entende que deverá ser levado em conta se o professor repôs ou
não as faltas. O Prof. Moacir esclareceu que nos números informados aos coordenadores
as aulas repostas já estão descontadas. O Prof. Moacir entende que o ponto principal é a
reposição do conteúdo e não necessariamente a reposição de aulas do professor, haja
vista que algumas das faltas são legais. A Profª Fabiana pensa que é importante entregar
o comunicado a todos os professores que tiveram faltas e que o coordenador entregue
diretamente ao docente elucidando o intuito dessa ação. Profª Kátia sugeriu que durante
a Semana de Planejamento cada docente deveria entregar duas ou mais listas de
exercícios para serem utilizadas quando ocorrer alguma ausência do professor durante o
ano. O Prof. Moacir considera que se os exercícios forem aplicados devesse atribuir um
conceito para incentivar a permanência do aluno na aula. O Prof. Sylvio recomendou
que a coordenação elaborasse uma prova para verificar se o conteúdo programático foi
ministrado corretamente. O Prof. Badaroth propôs que no Planejamento os professores
entreguem, além do Programa da Disciplina, o Plano de Aula e, também tornar
obrigatório trabalhar na plataforma Moodle. O Prof. Moacir tenciona que durante o
período de planejamento uma parte seja reservada para a capacitação dos professores e
outra ao planejamento propriamente dito. O Prof. Navarro propôs criar um núcleo de
excelência de professores para nortear as ações para melhoria dos cursos e no período
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de planejamento os professores compartilhassem suas experiências e os conteúdos dos
planos das disciplinas para a implementação da integração entre os pares. O Conselho
de Faculdade aprovou a continuidade do processo de comunicação aos professores que
tiveram faltas. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 19h21 e para
constar, eu Neide dos Santos, Secretária do Diretor, lavrei a presente Ata, que depois de
lida e aprovada será assinada por todos.

