
ATA Nº 003 da REUNIÃO DO 1 

CONSELHO ACADÊMICO 2 

SUPERIOR REALIZADA EM 3 

10 DE DEZEMBRO DE 2008. 4 

(Aprovada em 18 de dezembro 5 

de 2008) 6 
Itens de pauta: 7 
�-Aprovação das atas 001 e 002/2008; �- Homologação das 8 
resoluções ad referendum 003 e 004/2008; �- Solicitação na 9 
ementa do curso de Fisioterapia; �- Assuntos gerais. 10 
 11 

Às 09h e 41 min (nove horas e quarenta e um) do dia 10 de dezembro de 2008 (dois mil e oito), na 12 

sala número 38 (trinta e oito) do CAMPUS II, Centro Universitário Unirg, reuniram-se, mediante 13 

convocação expedida pela secretaria de apoio aos colegiados superiores do Centro Universitário 14 

Unirg, além do 1- Reitor Marcus Geraldo Peixoto Sobreira, Eu, Laura Alves e Silva, Secretária 15 

de Apoio aos Colegiados Superiores e  os conselheiros: 2- Ito Silvério Gama Ribeiro Guedes; 16 

3- Paula Marinho Scotta; 4- Ed Wilson César; 5- Alexandre Peixoto da Silva; 6- Almir Lopes da 17 

Silva;  7- Paulo Henrique Costa Mattos; 8- José Carlos de Freitas; 9- Joaquim dos Santos Penoni; 18 

10- Maria Welitânia de Oliveira Cabral; 11- Diego Cristiano Inácio Silva; 12- Karin Ferreto Santos 19 

Coller;  13- Rogério Soares de Melo; 14- Oximano Pereira Jorge e 15- Marlene de Freitas Jales, em 20 

substituição ao conselheiro titular, Joel Moisés Silva Pinho, onde trataram da seguinte pauta:  �-21 

Aprovação das atas 001 e 002/2008; �- Homologação das resoluções ad referendum 003 e 22 

004/2008; �- Solicitação na ementa do curso de Fisioterapia; �- Assuntos gerais. a) - CURSO DE 23 

ENFERMAGEM: Solicitação de Inclusão de Pré-requisito; b) - ODONTOLOGIA: Quebra de pré-24 

requisito por culpa da instituição; c) - PROCESSO: 5358/2008 REQUERENTE: Jozane Nunes 25 

Santiago; d) Solicitação de concessão de licença ao professor Juliano Garcia do Curso de 26 

Odontologia; e) – Solicitação do conselheiro Diego Cristiano Inácio da Silva de Análise do artigo 4º 27 

da Resolução 001/2008; f) –PROCESSO: 2024/2007 ; Não compareceram os Conselheiros: 28 

Carolina Palma Pimenta Furlan, Leonardo Navarro Aquilino; Valmir Fernandes de Lira; Fábio 29 

Pegoraro, Ricardo Lira de Rezende Neves estes 2 (dois) últimos, justificadamente. ITEM ���� - ATA 30 

001 – aprovada por unanimidade com a seguinte ressalva: constar nesta ata que a conselheira 31 

Neureny participou da reunião, em substituição à professora Célia Agustini da Silveira. ATA 002- 32 

Aprovada por unanimidade – A pedido do Conselheiro Oximano Pereira Jorge, consto aqui, a 33 

alegação de que não foi convocado para a reunião ocorrida em 17 de novembro de 2008. ITEM ����- 34 

A Resolução ad referendum 003/2008 foi homologada por unanimidade, porém a de número 35 

004/2008 foi retirada de pauta, por entender o reitor que todos deveriam ter anteriormente lido o 36 

documento; ITEM �- Aprovada por unanimidade a alteração na ementa do curso de Fisioterapia, 37 

todavia o professor José Carlos de Freitas, teceu o seguinte comentário antes de consignar o seu 38 

voto: “o critério para aprovação de mudança não poderá ser o da permanência ou não de 39 



determinado professor, mas sim, o do conteúdo da disciplina”. ITEM �- Assuntos gerais. a) 40 

COORDENAÇÃO DE ENFERMAGEM: Inclusão de Pré-requisito na grade do curso de 41 

Enfermagem; FUNDAMENTO: a solicitação segundo o que dispõe a comunicação interna sob o nº 42 

165/2008, deu-se pela necessidade de inviabilizar, que acadêmicos possam adiantar o curso ao 43 

ponto de apresentarem os seus trabalhos de conclusão de curso no sexto período, num curso em 44 

que, obrigatoriamente, devem fazer dez períodos. A solicitação estende-se a que os efeitos surtam a 45 

partir do primeiro semestre de 2009 para todos. Foram apresentadas duas propostas: a primeira 46 

partiu do Presidente do Conselho. Assim, proposta nº 01: VOTAR IMEDIATAMENTE e 47 

conforme apresentada a solicitação; a segunda proposta partiu do Conselheiro Oximano 48 

Pereira Jorge. Assim, proposta nº 2: NÃO VOTAR e sim, devolver a matéria sob a alegação de que 49 

houve vício formal em relação à formação do Conselho do curso; Por 12 votos favoráveis e 50 

03 votos contrários, foi aprovada a proposta de nº 1 (um) foi 51 

aprovada. ITEM �- Assuntos gerais. b) - COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 219/2008; 52 

REQUERENTE: CURSO DE ODONTOLOGIA; PELITO: Quebra de pré-requisito por culpa da 53 

instituição; DISCIPLINAS: Clínica Integrada I (código 5147) e Clínica Multidisciplinar II (código 54 

5144); FUNDAMENTO: Segundo o que dispõe a comunicação interna, justifica-se a solicitação em 55 

virtude da redução da Matriz Curricular de cinco para quatro anos, fato que ocasionou prejuízos aos 56 

seguintes Acadêmicos: Cláudio Antônio Basse; Layla Facundes Macedo; Rafael Arrates Pires; Bruno 57 

Gontijo Zanatta; Howney Valadares Silvério de Oliveira. Também expôs a Coordenadora no 58 

documento já mencionado que, todos os acadêmicos beneficiários da medida, assinarão termo de 59 

responsabilidade, cientificando-se de possível cancelamento da disciplina multidisciplinar II, caso 60 

haja reprovação na disciplina Clínica Integrada I. Os nomes acima elencados, não constam da 61 

comunicação interna, porém foram enviados via e-mail pela Coordenadora Rize Rank a meu pedido, 62 

já que esta foi condição imposta pelos conselheiros para a aprovação, a qual se deu por 15 votos 63 

favoráveis, portanto, UNÂNIME. ITEM �- Assuntos gerais. c) PROCESSO: 5358/2008 64 

REQUERENTE: Jozane Nunes Santiago; 5- PROCESSO: 5358/2008 REQUERENTE: Jozane Nunes 65 

Santiago; O conselho, por 14 (quatorze) votos favoráveis e 01 (uma) abstenção - (professora Paula 66 

Scotta), entendeu que a Acadêmica deverá ser aprovada na disciplina Reumatologia, todavia, 67 

recomendou à coordenação de Medicina que, antes do início do semestre letivo de 2009/1 possa 68 

haver regulamentação na Matriz curricular, observando-se a média 7,5 conforme dispõe o 69 

Regimento Geral. ITEM �- Assuntos gerais. d) Solicitação feita através da comunicação interna 70 

sob o nº 147/2008 de concessão de licença ao professor Juliano Garcia, do Curso de Odontologia; o 71 

conselho entendeu que, por tratar-se de assunto de natureza NÃO COLEGIADA, mas sim, 72 

ADMINISTRATIVA, a solicitação fosse devolvida ao Requerente para que tome as providências 73 

cabíveis.  ITEM �- Assuntos gerais e) Solicitação do conselheiro Diego Cristiano Inácio da Silva de 74 

Análise do artigo 4º da Resolução 001/2008; a solicitação não foi apreciada já que o assunto é de 75 

caráter administrativo e financeiro a ser solucionado pela Diretoria Administrativa e Financeira e 76 



Conselho Curador da Fundação Unirg.  �- Assuntos gerais  f) - PROCESSO: 2024/2007 –  77 

REQUERENTE: Domingos Rodrigues da Silva; PLEITO: revisão de prova; Por 10 votos favoráveis, 78 

04 contrários, o conselho determinou o encaminhamento do processo à comissão disciplinar do 79 

Centro Universitário Unirg.-  EM TEMPO 1- Consta no acervo da Secretaria de Colegiados, 80 

protocolo de recebimento da convocação para a reunião realizada em 17 de novembro de 2008 e, 81 

dentre as assinaturas de recebimento, consta a do Conselheiro Oximano Pereira Jorge. EM 82 

TEMPO 2- Às 11:30 o Professor Ed Wilson pediu licença aos demais conselheiros, alegando 83 

compromisso de trabalho e se retirou da reunião. EM TEMPO 3 - A solicitação feita pelo 84 

Conselheiro Joel Moisés Silva Pinho de cópia do Regimento Geral foi inteiramente atendida. As 85 

cópias solicitadas foram entregues aos conselheiros durante esta reunião. EM TEMPO 4- No que 86 

se refere à solicitação do conselheiro Diego Cristiano Inácio da Silva ITEM 4, assuntos gerais, letra 87 

e),  asseverei ter havido deliberação PELO CONSELHO CURADOR acerca de cursos especiais 88 

especificamente às condições de pagamento. Retratando-me, cito a ata 001/2006 linhas 25 a 48 e 89 

Resolução 001/2006/Conselho Curador - EM VIGOR, cuja matéria tratada são: as diretrizes ou 90 

critérios gerais para negociação de mensalidades na Fundação Unirg. Às 11h e 46 min (onze e 91 

quarenta e seis), o Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião da qual Eu, 92 

Laura Alves e Silva, Secretária de Assistência aos Colegiados Superiores, lavrei a presente ata, 93 

que depois de apreciada e aprovada, dato e assino com os demais presentes. Gurupi, 10 de 94 

dezembro de 2008.  95 


