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Aos dezenove dias do mês de dezembro de dois mil e doze às 18h31 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 Afonso Plaza Luiz de Carvalho, Antonio
Maia Navarro, Carlos Alberto Pellegrini, Heider Alves Lins, Kátia Aparecida Cruzes,
Marcos Aurélio da Silva, Orlando Dal Degran Junior, Osmar Mikio Moriwaki, Sérgio
Luiz Munhoz, Sylvio Santiago Navarro, Verenice Pavan Garcia Abdulmacih e os alunos
Alan Lins de Oliveira e Fernando Salomão Cayres. Justificaram suas ausências Profª
Eliana Borba Cattaruzzi, Profª Fabiana Rita Dessotti Pinto, Prof. Jean François Germain
Tible, Prof. Luiz Carlos Barbosa Lima, Maria do Carmo dos Reis Mello e Rogéria da
Silva. 1 – Norma de Atribuição de aulas – O Prof. Moacir iniciou a reunião
informando que o assunto em destaque foi pautado em reunião que é realizada
quinzenalmente com os coordenadores e a decisão foi de apresentar as propostas de
alterações ao Conselho de Faculdade valendo já para o ano de 2013. O Prof. Moacir
informou também que para próximo ano será solicitado a cada colegiado a apresentação
da avaliação dos professores. O Prof. Moacir ponderou se este é o momento certo para
as mudanças na Norma, haja vista as mudanças profundas que acontecerão na atribuição
de aulas para 2013 e que talvez fosse conveniente discutir as propostas nos cursos
durante 2013 e implementá-las a partir de 2014. O primeiro item apresentado foi a
mudança na planilha de pontuação onde a pontuação decorrente da titulação foi
reduzida e substituída por novo item que leva em conta o desempenho do professor no
que diz respeito à metodologia e procedimentos de ensino, conforme resultado obtido na
avaliação institucional. O Prof. Sérgio questionou sobre a capacidade do aluno em
avaliar os professores. O Prof. Moacir entende que o aluno é o único apto para essa
avaliação. O Prof. Sylvio perguntou se os professores com avaliação negativa foram
convocados pelas coordenações de curso para conversar sobre o resultado da avaliação.
O Prof. Moacir comunicou que este procedimento foi adotado no ano passado e que o
resultado foi nulo. O acadêmico Fernando entende que os alunos têm competência de
avaliar e já observou, no colegiado de Relações Internacionais problemas com um
determinado professor serem resolvidos devido à intervenção dos alunos. O Prof.
Navarro entende que a participação do coordenador fazendo sua avaliação dos
professores é muita positiva como instrumento de gestão, por ter uma sintonia fina com
os alunos. O Prof. Heider considera que a avaliação é imprescindível. A Profª Verenice
sugeriu que os professores no final de cada semestre façam uma autoavaliação junto aos
alunos e que os alunos também façam a autoavaliação entre si. O Prof. Moacir colocou
em votação a inclusão na Norma de atribuição de aulas de algum tipo de avaliação de
desempenho, a sugestão foi aprovada pelo Conselho de Faculdade por unanimidade. O
Prof. Moacir recomendou o encaminhamento aos colegiados para discussão desta
proposta para implementação a partir de 2014, o encaminhamento foi aprovado pelos
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membros do Conselho por unanimidade. O Prof. Moacir retirou-se por um momento
para colação de grau e o Prof. Badaroth assumiu a direção da reunião. O Prof. Marcos
Aurélio teve de se retirar às 19h43. O Prof. Badaroth reiniciou a reunião apresentando a
proposta da aula teste para discussão que consiste no seguinte: “O professor inscrito
para lecionar determinada disciplina deverá apresentar aula teste para comprovação de
sua aderência ao conteúdo da mesma”. O Prof. Mikio apontou que em empresas as
normas dos processos seletivos internos e externos são os mesmos, porque não utilizar
este procedimento aqui? O assunto foi discutido no sentido de se estabelecer formas de
aplicação da proposta apresentada. O Prof. Moacir reassumiu a direção da reunião e pôs
em votação que a proposta de aulas teste seja encaminhada aos colegiados de curso para
discussão em 2013 e aplicação em 2014, os membros do Conselho aprovaram o
encaminhamento da proposta para os colegiados por unanimidade. 2 – Pré requisitos O Prof. Moacir disse estar recebendo dos representantes dos alunos reclamações e
relatos de ameaça de desistência em massa, com migração para outras instituições de
ensino, caso os pré-requisitos estabelecidos para as rematrículas sejam aplicados por
completo, pois somente souberam dos mesmos em setembro/outubro deste ano. O Prof.
Moacir disse que os pré-requisitos são importantes para uma formação adequada do
ponto de vista pedagógico e informou que os pré-requisitos deveriam ser estabelecidos
levando-se em conta as disciplinas pertencentes ao eixo estruturante do curso. Por esta
razão o Prof. Moacir trouxe o assunto à reunião do Conselho de Faculdade para
discussão e decisão do assunto. O acadêmico Alan disse que a aplicação dos prérequisitos poderia começar a valer no ano de 2014 para dar tempo para os alunos
tomarem conhecimento, da mesma forma que está sendo estabelecido para as normas
que serão aplicadas para os professores. O Prof. Sylvio sugeriu que sejam estabelecidos
pré-requisitos fortes para os alunos do 2º ano e mais amenos para os alunos do 3º e 4º
anos e gradativamente ir igualando a regra para todas as séries. O Prof. Pellegrini
recomendou a aplicação dos pré-requisitos somente para os ingressantes de 2013. Após
debates, o Prof. Moacir encaminhou a proposta da não aplicação dos pré-requisitos nas
matrículas de 2013, com a obrigatoriedade dos alunos cursarem as dependências das
disciplinas nas quais foram reprovados, conforme estabelece o Regimento da Faculdade.
Em votação a proposta foi aprovada por unanimidade pelo Conselho. O acadêmico Alan
entende que deveriam ser estudadas formas alternativas para cursar as dependências
com número menor de alunos que o estipulado pela Fundação, ou seja, vinte e cinco
alunos, clausula constante no Contrato de Prestação de Serviços. O acadêmico Fernando
informou que o contrato de prestação de serviços está sendo estudado por advogado
contratado pelo Centro Acadêmico. O Prof. Moacir acha que é importante que sugestões
para sanar o problema de turmas de dependência que não possuem número suficiente de
alunos devam ser encaminhadas aos colegiados no início do ano e não no segundo
semestre e para isto os representantes dos alunos nos colegiados tem que participar
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efetivamente. O acadêmico Fernando que é componente do Centro Acadêmico se
comprometeu a realizar eleições de representantes discentes nos colegiados logo no
início das aulas. O Prof. Moacir informou que todas as turmas do matutino em 2013
terão o início das aulas padronizado para 8h20. Nada mais havendo a tratar, a reunião
foi encerrada às 21h31 e para constar, eu Neide dos Santos, Secretária do Diretor, lavrei
a presente Ata, que depois de lida e aprovada será assinada por todos.

