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Ata núm ero 001/2017 do C onselho S upe rior - CONSUP - da Faculdade
Andreotti de Sarandi. Prim eira R eunião O rdinária. Aos vinte e dois dias de
fevereiro do ano de dois mií e dezessete, às 21 h, na Reitoria da Facuidade,
reuniram-se para primeira reunião ordinária do ano de dois mil e dezessete,
sob a presidência da Reitoria da Faculdade Andreotti, o professor Marco
Andreotti, os membros do Conselho Superior da Faculdade Andreotti: Sonia
Pereira e Priscila Costa Cefalo Felix representante dos egressos; Adriana de
Oliveira Chaves Palmíen, Rosely Yavorski. Clóris Patrícia Pimenta, Edh Carlos
Soares Pagani, representante dos/as professores/as; Bruno Palozi Andreotti e
Daiane
Natália
de
Moura
representante dos servidores técnicos
administrativos. Os conselheiros foram convocados por meio de ofício circular
n°01/2017 - CONSUP/Reitoria em 16 de fevereiro de 2017, com a seguinte
pauta: EXPEDIENTE: aprovação do calendário letivo 2017/1. INFORMES
GERAIS: Situação orçamentária e financeira; processo de renovação do curso
de pedagogia. ORDEM DO DIA: discussão dos assuntos abordados nas
reuniões NDE e colegiado dos cursos de Pedagogia e Processos Gerenciais;
Assinatura do reitor/presidente das portarias deiadas em 20 de fevereiro
conforme organização da diretoria acadêmica com os coordenadores de curso.
Os coordenadores ressaltaram que conseguiram realizar as reuniões com NDE
e COLEGIADO conforme solicitação diretoria acadêmicas. A professora Rosely
Yavorski teceu comentários sobre alguns pontos apresentados pelos
professores no NDE, calendário escolar, organização de projetos de ensino e
extensão. A professora Patrícia se prontificou a organizar uma agenda de
trabalhos também junto com os professores para levar educação, cultura e
cidadania para as escolas estaduais visando a inserção do mercado de
trabalho Neste momento a professora Adriana Paímieri afirmou que dentre as
políticas da instituição está é com certeza uma das principais pautas que são
as ações sociais. Com essas ações apresentamos à faculdade a comunidade e
contribuímos com prevenção. A conselheira Daiane questionou que ainda será
necessário para compor o CONSUP um membro externo da sociedade. O
professor e Reitor Marco Andreotti pediu para os conselheiros pensarem e
apresentarem as sugestões. A professora Adriana fez uma sugestão um
pedagogo de uma escola municipal envolvido com o plano nacional de
educação do munícipio, ministra aulas na Uem e Unespar. O prof. Marco falou
para conversar com essa pessoa para fazermos o convite oficialmente, A aluna
Sonia Pereira do curso de Processos gerenciais questionou se o calendário da
IES já estava pronto e aprovado. Se for possível colocá-lo no site, O Vice-reitor
e diretor Administrativo e financeiro Bruno Palozi Andreotti ressaltaram que já
está praticamente pronto e que estava com ele ali para apresentá-lo. O vice
reitor Bruno apresentou o calendário e discutiu vários aspectos, como: projeto
integrador, recessos, período de avaliações, etc. APROVAÇÃO: Após a
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observação de todos os membros foi aprovado o calendário 2017/1 por
unanimidade. O conselheiro Edh Carlos Soares Pagani aníes de concluir a
reunião informou que a estrutura do site está bem acessível aos navegadores.
Nada mais a tratar, o Reitor e presidente da Faculdade Andreotti, prof. Marco
Andreotti agradeceu a participação dos conselheiros e declarou encerrada a
sessão, e eu, Adriana de Oliveira Chaves Palmieri, lavrei esta ata, que será
assinada pelos presentes.

Sarandi, 22 de fevereiro de 2017.

Marco Antônio Andreotti
Reitor/Presidente
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