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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

CAMPUS JATAÍ 

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DO CAMPUS JATAÍ, 

REALIZADA EM 17 DE MARÇO DE 2010. 

 Aos dezessete (17) dias do mês de março (03) do ano de dois mil e dez (2010) às quatorze horas e dezoito 1 

minutos (14:18) reuniram-se no auditório maior da Unidade Jatobá, Campus Jataí/UFG, sob a presidência do 2 

Diretor em Exercício do CAJ, Prof. João Batista Pereira Cabral, os membros do Conselho Diretor: Profª. Ana 3 

Luísa Aguiar de Castro, Coordenadora do Curso de Zootecnia; Prof. Marcelo Borges Henrique, 4 

representando a Coordenação do Curso de Psicologia, Prof. Ari Raimann, Coordenador do Curso de 5 

Pedagogia; Prof. Wendy Carniello Ferreira, Vice-Coordenador do Curso de Engenharia Florestal; Profª. 6 

Cristiane José Borges, Coordenadora do Curso de Enfermagem; Profª. Cátia Regina Assis Almeida Leal, 7 

Coordenadora do Curso de Educação Física; Profª. Luciana Celeste Carneiro, Coordenadora do Curso de 8 

Agronomia; Prof. Henrique Almeida Fernandes, Coordenador do Curso de Física; Profª. Luciana Aparecida 9 

Elias, Coordenadora do Curso de Matemática; Prof. Marcos Wagner de Souza Ribeiro, Coordenador do 10 

Curso de Ciência da Computação; Prof. Giovanni Cavichioli Petrucelli, Coordenador do Curso de Química;  11 

Profª. Maria Cristina Cardoso Pereira, Coordenadora do Curso de Direito; Prof. Thiago André Carreo Costa, 12 

Coordenador do Curso de Medicina Veterinária; Prof. Raimundo Agnelo Soares Pessoa, Coordenador do 13 

Curso de História; Prof. Nelson Rodrigo Pedon, Coordenador do Curso de Geografia; Prof. Roberto Borges 14 

Filho, Coordenador do Curso de Fisioterapia; Profª. Divina Nice Martins Cintra, Coordenadora do Curso de 15 

Letras; Prof. Samuel Mariano Gislon da Silva, Coordenador do Curso de Ciências Biológicas; Prof. Wagner 16 

Gouvea dos Santos, Coordenador do Curso de Biomedicina; Prof. Fabrízzio Alphonsus Alves Melo Nunes 17 

Soares, representantes dos professores assistentes; Profª. Cecília Nunes Moreira Sandrini, representante dos 18 

professores adjuntos; Prof. Edésio Fialho dos Reis, Coordenador do Curso de Mestrado em Agronomia. A 19 

Profª. Zilda de Fátima Mariano, Presidente da CIS; Os Servidores: Anne de Oliveira, Jefferson Fernando 20 

Naves Pinto, Michaela Andrea Bette Camara e Wesley Carmo Ramos, representando os servidores técnico-21 

administrativos; Os Acadêmicos: Luciana Dias de Jesus Alves,  Elias Menta Macedo, Silmara Silva Cardoso 22 

e Thiago Leandro da Silva representando os discentes. Verificado o “quórum”, o Sr. Presidente declarou 23 

abertos os trabalhos: Primeiro Ponto da Pauta – Informes –  Primeiro Informe: Paralisação ADCAJ - O 24 

Presidente informou que recebeu um documento da ADCAJ informando que os professores FEJ irão 25 

paralisar. O Presidente informou ainda que segundo informação do Reitor o Braga disse que o repasse deve 26 

ser feito até sexta-feira. E enquanto o repasse não for feito a paralisação continuará. Segundo Informe – 27 

Funcionamento das Bibliotecas – O Presidente informou que a bibliotecária Anne de Oliveira está fazendo 28 

um  estudo para atender as duas bibliotecas e vai haver um rodízio para que a biblioteca consiga atender a 29 

todos. A Bibliotecária Anne de Oliveira pediu que os professores ajudassem a divulgar os horários da 30 

biblioteca e disse ainda que no período em que a biblioteca estiver fechada não será cobrada multa dos 31 

alunos. Terceiro Informe: FEJ - O Presidente falou que poderia ser feito uma política para descobrir outros 32 

mecanismos para que acabem com os atrasos salariais, disse ainda que seria necessário formar uma comissão 33 
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para estudar o caso. O Prof. Ari Raimann perguntou como proceder nos casos em que eles não conseguem 34 

obter o quórum para realização de reuniões da coordenação, pois o Curso de Pedagogia possui um número 35 

elevado de professores da FEJ. O Presidente disse que eles podem aprovar as questões ad-referendum e 36 

quando tiver quórum passa pela reunião. O Prof. Samuel Mariano Gislon da Silva disse que no ano passado 37 

foi solicitado à FEJ esclarecimentos sobre gastos e eles não responderam. O Presidente disse que realmente 38 

não se consegue as respostas. A Profª. Maria Cristina Cardoso Pereira disse que a comissão tem uma função 39 

importante e que para obter respostas é só acionar o setor jurídico da UFG junto a Procuradoria Geral da 40 

República e conseguir as informações para resolver o problema e obrigar a FEJ a dar informações e mesmo 41 

que não consiga as informações, pelo menos pode pressionar.  Profª. Zilda de Fátima Mariano disse que a 42 

comissão tem que avaliar bem as questões para que os interessados não sejam prejudicados. O Presidente 43 

disse que o objetivo principal é colaborar com os professores e técnico-adminsitrativos da FEJ. A Profª. 44 

Divina Nice Martins Cintra disse que o problema é jogado para o Governador do Estado e é ele que decide, 45 

disse que acha que a questão iria funcionar via Prefeitura. A Técnica-Administrativa Michaela Andrea Bette 46 

Camara disse que acha que é legítima a manifestação e que no caso dos professores está mais fácil de 47 

resolver, pois eles passam por uma seleção (concurso) e quanto aos técnicos a questão é bem mais 48 

complicada, disse ainda que a Prefeitura é responsável pelo pagamento dos professores e que a FEJ não 49 

informa quais os gastos que tem, além do pagamento dos professores, como por exemplo o gasto com o 50 

pagamento dos técnico-administrativos e outras despesas. Disse ainda que tem que chegar a um consenso 51 

para ver o que é melhor para funcionários, Prefeitura e Estado. O Presidente disse que na reunião ordinária 52 

do Conselho Diretor em abril será formada uma comissão para averiguar a situação. Quarto Informe: 53 

Funcionamento da Fazenda – O Presidente leu um documento enviado pelo Prof. Marco Antônio de 54 

Oliveira Viu e pelo Coordenador Administrativo da Fazenda: Massoiacy Pereira Marques no qual eles 55 

informam que devido a greve dos funcionários da FEJ, temporariamente não será possível atender as aulas 56 

práticas. Quinto Informe: Corte dos Pinus Unidade Riachuelo – O Presidente disse que conforme 57 

solicitação do Reitor será necessário formar uma comissão com urgência para discutir sobre o corte dos 58 

Pinheiros e precisa de uma resposta até o dia 31/03/2010 (trinta e um de março de dois mil e dez). A Profª. 59 

Zilda de Fátima Mariano disse que ficou acordada na reunião com o Reitor que hoje no conselho seria 60 

referendada a criação do comitê. Informou ainda que existe a liminar mais essa questão e a formação da 61 

comissão ou comitê, são totalmente diferentes. Em votação a formação do comitê ou comissão para discutir 62 

o caso do corte dos Pinheiros foram registrados 27 (vinte e sete) votos favoráveis a formação do comitê. O 63 

Presidente disse que poderia ser definida nas coordenações a quantidade de pessoas para o comitê. O Prof. 64 

Samuel Mariano Gislon da Silva propôs que os nomes já sejam indicados hoje. O Presidente indicou os 65 

nomes dos professores: Fabiano Rodrigues de Melo, Antônio Paulino, Frederico Guimarães e mais um 66 

professor da área de botânica, 2 (dois) alunos, 1 (um) técnico-administrativo e 1(um) representante da 67 

comunidade. O Prof. Samuel Mariano Gislon da Silva propôs que os professores sejam o Frederico 68 

Guimarães e Antônio Paulino. O Acadêmico Elias Menta Macedo propôs que sejam 4 (quatro) alunos. O 69 

Prof. Fabrízzio Alphonsus Alves Melo Nunes Soares propôs que os professores do Curso de Engenharia 70 

Florestal já forma muito expostos, então poderiam ficar de fora. O Presidente perguntou ao Prof. Wendy 71 
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Carniello Ferreira se o Curso de Engenharia Florestal participa ou não. O Prof. Wendy Carniello Ferreira 72 

disse que se for para prestar esclarecimentos ele participa, mas se for para emissão de laudos ele não 73 

participa. O Acadêmico Thiago Leandro da Silva disse que o pedido para participação de 4 (quatro) alunos é 74 

porque nem sempre todos podem comparecer às reuniões. A Profª. Maria Cristina Cardoso Pereira disse que 75 

tinha dúvidas quanto a proporção de docentes e discentes dentro do conselho, pois poderia manter o mesmo 76 

critério usado no conselho para a formação da comissão. O Acadêmico Elias Menta Macedo disse que os 77 

alunos querem paridade entre técnicos, alunos e professores. A Profª. Luciana Aparecida Elias propôs que 78 

sejam 2 (dois) alunos e 2 (dois) suplentes. A Técnica-Adminstrativa Michaela Andrea Bette Camara propôs 79 

que na comissão tenha 2 (dois) técnico-adminsitrativos. O Presidente propôs em nome da direção que sejam 80 

2 (dois) representantes da comunidade e que o Sr. Adelino poderia ser o representante. Após várias 81 

discussões o Acadêmico Thiago Leandro da Silva propôs que sejam 3(três) representantes de cada segmento. 82 

A Profª. Maria Cristina Cardoso Pereira manteve a proposta de seguir os mesmos critérios usados para a 83 

representatividade no conselho diretor. O Presidente disse que a representatividade no conselho segue as 84 

mesmas regras do CONSUNI. O Prof. Raimundo Agnelo Soares Pessoa disse que se seguir os critérios do 85 

conselho não terá a representatividade da comunidade. A Profª. Maria Cristina Cardoso Pereira disse que se a 86 

comissão será formada pela UFG, porque não seguir a proporção que é seguida aqui. O Presidente afirmou 87 

que o pedido para constituir essa comissão não foi da comunidade e sim do Reitor. A Profª. Zilda disse que a 88 

reunião foi chamada pela UFG e a decisão de formação da comissão deve ser votada no conselho. Em 89 

votação a primeira proposta do Acadêmico Thiago Leandro da Silva: Paridade. Foram registrados 8 (oito) 90 

votos favoráveis a essa proposta. Em votação a segunda proposta da Profª. Maria Cristina Cardoso Pereira. 91 

Foram registrados 17 (dezessete) votos favoráveis. O Presidente então falou que a comissão será composta 92 

por 5 (cinco) professores, 2(dois) alunos, 2(dois) técnico-administrativos e 2(dois) membros da sociedade e 93 

disse ainda que no dia 31/03/2010 (trinta e um de março de dois mil e dez) serão homologados os nomes dos 94 

professores. Os conselheiros disseram que houve um equivoco quanto ao número de membros da comissão. 95 

A Profª.  Luciana Aparecida Elias propôs que sejam 12 (doze) membros, o Prof. Marcelo Borges Henrique 96 

propôs que sejam 15% (quinze por cento) de cada categoria do conselho. O Prof. Henrique Almeida 97 

Fernandes propôs 8 (oito) membros. O Prof. Ari Raimann propôs que se mantivesse a decisão do conselho. O 98 

Presidente disse que ficou mantida a decisão do conselho na proporção 5 (cinco) professores, 2(dois) alunos, 99 

2(dois) técnico-administrativos e 2(dois) membros da sociedade. Neste momento o Presidente solicitou ao 100 

conselho que o décimo primeiro ponto fosse antecipado, pois a Profª. Maria Helena de Souza irá apresentá-lo 101 

e a mesma tem uma aula em seguida. Os conselheiros concordaram. Décimo Primeiro Ponto da Pauta – 102 

BOLSA PERMANÊNCIA: A Profª. Maria Helena de Souza informou a quantidade de pedidos de bolsas e 103 

disse que o resultado provavelmente será divulgado em maio, pois são muitos questionários para serem 104 

avaliados. Quanto aos projetos a professora solicitou que os mesmos atendessem mais de um curso e os 105 

projetos isolados ficam ao final da fila, mas podem ser atendidos de acordo com a disponibilidade. Segundo 106 

Ponto da Pauta: Apreciação das Atas: 17/02/2010, 05/03/2010 - Em apreciação a ata de 17/02/2010 107 

(dezessete de fevereiro de dois mil e dez), em discussão em seguida em votação a ata foi aprovada com o 108 

registro de 12 (doze) votos favoráveis e 8 (oito) abstenções. Em apreciação a ata de 05/03/2010 (cinco de 109 
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março de dois mil e dez), em discussão em seguida em votação a ata foi aprovada com o registro de 11 110 

(onze) votos favoráveis e 9 (nove) abstenções. Terceiro Ponto da Pauta: Apresentação da Administração 111 

do CAJ – O Administrador Ricardo Porto Simões Mathias apresentou as funções da coordenação 112 

administrativa que dizem respeito ao seu trabalho e da Administradora Paula Carvalho Rodrigues. 113 

Apresentou os valores gastos em obras em dois mil e nove, responsabilidades, novas reformas, empresas 114 

terceirizadas e informou que em relação ao antigo prédio do Curso de Educação Física, foi feio um 115 

orçamento para reforma de todo o prédio e a UFG irá solicitar o prédio para o Campus. Em seguida passou 116 

informes sobre a telefonia e custos. Disse que hoje todas as ligações são controladas e que já temos casos de 117 

servidores que pagaram a conta telefônica por meio de GRU (Guia de Recolhimento da União) e solicitou 118 

que  tenham cuidado ao fazer ligações. Em seguida ele listou os atendimentos realizados pelo setor de 119 

manutenção em 2009 (dois mil e nove) e apresentou o modelo de O.S. que estão em uso, disse ainda que os 120 

pedidos verbais não estão sendo atendidos e tem alguns pedidos que dependem de verba do fundo local para 121 

serem atendidos. O Acadêmico Elias Menta Macedo questionou se o restaurante que está em construção irá 122 

funcionar como RU. O Administrador Ricardo Porto Simões Mathias disse que não e que será uma 123 

cantina/restaurante. O Presidente respondeu que para funcionar como RU tem que vir uma verba específica 124 

para isso. O Prof. Fabrízzio Alphonsus Alves Melo Nunes Soares perguntou o que está sendo previsto de 125 

espaço para novos professores. O Presidente respondeu que quando a verba for liberada, se o conselho 126 

decidir em construir gabinete para professores, então será construído. Disse ainda que a Direção está fazendo 127 

o possível para resolver essa questão. A Profª. Ana Luísa Aguiar de Castro questionou sobre os módulos da 128 

Zootecnia. O Administrador Ricardo Porto Simões Mathias disse que a questão é orçamentária. A Profª. 129 

Zilda de Fátima Mariano questionou quanto às ligações que caem a todo o momento. O Administrador 130 

Ricardo Porto Simões Mathias disse que ontem veio um técnico no Campus e que a questão já estava sendo 131 

solucionada. O Prof. Samuel Mariano Gislon da Silva questionou quanto a reforma do antigo prédio do 132 

Curso de Educação Física, pois o prédio não é da UFG. O Administrador Ricardo Porto Simões Mathias disse 133 

que foi feito o orçamento e que o Reitor irá tentar conseguir o prédio. O Prof. Edésio Fialho dos Reis disse 134 

que existe um documento assinado no ano de dois mil e cinco no qual o prédio é emprestado por tempo 135 

indeterminado. Disse ainda que preocupa muito quanto aos gabinetes para professores e sugeriu seja feito um 136 

demonstrativo de uso dos recursos oriundos da expansão e do REUNI em construção. O Administrador 137 

Ricardo Porto Simões Mathias disse que a questão orçamentária está sendo verificada paralelamente com a 138 

PROAD e que ele sabe de todos os valores que são empenhados. Quanto ao antigo prédio do Curso de 139 

Educação Física o documento de empréstimo foi solicitado para a Prefeitura  e Estado e não tivemos 140 

resposta. O Presidente agradeceu ao Prof. Edésio Fialho dos Reis pela informação. O Prof. Fabrízzio 141 

Alphonsus Alves Melo Nunes Soares disse que ficou preocupado com o cancelamento da licitação da 142 

verticalização do prédio. O Administrador Ricardo Porto Simões Mathias disse que se for necessário será 143 

cancelado o contrato e feita uma solicitação. O Prof. Henrique Almeida Fernandes disse que a apresentação 144 

foi muito boa, mas não era isso que ele pretendia.  Disse ainda que o Campus está crescendo muito e que 145 

muitas áreas que dão suporte aos professores não estão atendendo adequadamente, pois os professores são 146 

avaliados o tempo todo. Em seguida ele propôs que exista uma forma de avaliar o trabalho dos técnicos no 147 
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Campus. Disse ainda que em outras universidades existe uma boa relação entre técnicos e professores e 148 

ultimamente ele vê que isso aqui não é recíproco e acha que seria conveniente discutir uma forma de 149 

melhorar os trâmites dos trabalhos. Propôs que no conselho seja proposta uma forma de avaliação para os 150 

técnicos, assim como os professores são avaliados. O Presidente disse que irá solicitar à Coordenadora do 151 

RH, a Servidora Simone Rezende do Carmo que seja formada uma comissão junto aos coordenadores para 152 

definir a forma de avaliação e disse que gostaria que o Prof. Henrique Almeida Fernandes participasse da 153 

comissão. O Administrador Ricardo Porto Simões Mathias agradeceu a todos e encerrou sua apresentação. A 154 

Profª. Cecília Nunes Moreira Sandrini propôs que os informes sejam no final da reunião, pois os mesmos 155 

estão ocupando cinquenta por cento da reunião. O Prof. Fabrízzio Alphonsus Alves Melo Nunes Soares 156 

propôs que o ponto de pauta das apresentações fosse passado para o final da pauta. Em votação para passar o 157 

ponto para o final foram registrados 13 (treze) votos favoráveis e para continuar foram registrados 2(dois) 158 

votos. Quarto Ponto da Pauta: Normas para participação em congressos / 2010 para Docentes, relatado 159 

pelo Prof. Fabiano Rodrigues de Melo. O relator informou que em reunião ordinária da Mini-Câmara de 160 

Pesquisa e Pós-Graduação realizada no dia vinte e seis de fevereiro de dois mil e dez foram estabelecidos os 161 

seguintes itens para que os professores possam ter direitos às diárias do CAJ para participação em eventos 162 

nacionais. Primeiro: Ter o projeto cadastrado no SAP/SIEC (foi votado como critério excludente); Segundo: 163 

Ser professor vinculado a um programa Strictu sensu do CAJ; e Terceiro: Ser orientador PIBIC/PIVIC e de 164 

alunos dos programas de Pós-Graduações Lato sensu ou Stricto sensu ou, ainda, PROBEC, PROLICEN, 165 

PROVEC e PIBID. Ficou definido que serão feitas 3(três) chamadas ao longo do ano. A primeira chamada 166 

será até o dia 31 /03/2010 (trinta e um de março de dois mil e dez) agora, para eventos que vão ocorrer entre 167 

os dias 15/04/2010 (quinze de abril de dois mil e dez) a 30/06/2010 (trinta de junho de dois mil e dez). A 168 

segunda chamada será até o dia 05/06/2010 (cinco de junho de dois mil e dez), para eventos que vão ocorrer 169 

entre 01/07/2010 (primeiro de julho de dois mil e dez) a 30/09/2010 (trinta de setembro de dois mil e dez). 170 

Por fim, a terceira chamada será no dia 05/09/2010 (cinco de setembro de dois mil e dez), para eventos que 171 

ocorrerão entre os dias 01/10/2010 (primeiro de outubro de dois mil e dez) a 31/12/2010 (trinta e um de 172 

dezembro de dois mil e dez. A Profª. Maria Cristina Cardoso Pereira disse que concorda com os critérios e 173 

questionou se o professor que tem um projeto de pesquisa cadastrado com um aluno, se esse projeto entra. O 174 

Prof. Fabiano Rodrigues de Melo disse que entra, mas vai ficar atrás dos outros por não ter bolsistas. O Prof. 175 

Fabrízzio Alphonsus Alves Melo Nunes Soares disse que é contra o segundo item, pois quem é mestre não 176 

pode vincular ao stricto sensu disse ainda que no terceiro item ele  também não concorda com a orientação 177 

latu e stricto sensu. O Prof. Henrique Almeida Fernandes disse que deve contar também a apresentação de 178 

trabalho. Em seguida o  Prof. Henrique Almeida Fernandes questionou a porcentagem de setenta por cento 179 

para professores e trinta por cento para técnicos. O Prof. Fabrízzio Alphonsus Alves Melo Nunes Soares 180 

disse que isso não foi votado. A Técnica Administrativa Michaela Andrea Bette Camara disse que os técnico-181 

administrativos farão uma reunião na próxima semana para definir os critérios, disse ainda que esses critérios 182 

serão definidos para participação de acordo com a área que cada um atua e que a proporção de trinta por 183 

cento do recurso irá atender apenas uma parte dos técnicos. O Prof. Henrique Almeida Fernandes disse que 184 

seria interessante fazer um estudo da porcentagem. O Presidente respondeu que para este ano a porcentagem 185 
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já foi definida e trata-se de uma questão administrativa. O Prof. Giovanni Cavichioli Petrucelli disse que o 186 

técnico participar de congressos mais para qualificação, e disse que não sabe se seria o mesmo tipo de verba. 187 

O Presidente disse que levando em consideração o número de técnicos e professores a porcentagem está 188 

correta. A profª. Cecília Nunes Moreira Sandrini solicitou um encaminhamento e disse que todos os 189 

professores podem encaminhar pedido para a FUNAPE e propôs que seja realizada um reunião emergencial 190 

da minicâmara de pesquisa e pós-graduação na próxima semana para montar as normas e depois passa pelo 191 

conselho. O Prof. Fabiano Rodrigues de Melo disse que irá verificar a solicitação do Prof. Fabrízzio para 192 

excluir o item da pós. O Prof. Ari Raimann disse que o Campus possui sim especialização não paga e o item 193 

da pós deve permanecer. O Prof. Fabiano Rodrigues de Melo disse que o segundo item será retirado. O Prof. 194 

Fabrízzio Alphonsus Alves Melo Nunes Soares disse que a questão de restringir, exclui os professores 195 

mestres. O Prof. Giovanni Cavichioli Petrucelli sugeriu que retire o stricto sensu e retire o segundo item. O 196 

Prof. Edésio Fialho dos Reis disse que a minicâmara de Pesquisa e Pós-Graduação deve trazer sugestões 197 

mais palpáveis e que na questão da porcentagem dos técnico-administrativos se eles não usarem, o valor 198 

pode ser passado para os professores e vice-versa e disse ainda que gostaria que as normas dos técnicos 199 

passasse pelo conselho juntamente com a dos docentes. Disse ainda que quanto a pós o fato de estar 200 

vinculado a um programa como critério será discriminação. Que a pós tem que ser valorizada em seu 201 

conjunto, principalmente na valorização da produção científica e orientação. A Profª. Zilda de Fátima 202 

Mariano esclareceu que hoje os latu sensu do Campus são dois pagos e os outros são gratuitos e disse que se 203 

deve pontuar algumas coisas  e que a maioria dos trabalhos em congressos de extensão são expandidos. A 204 

Profª. Maria Cristina Cardoso Pereira disse que no texto das normas faltam projeções e que a tendência é que 205 

tenha mais doutores com trabalhos e todos devem ter a chance de participar. O Prof. Fabiano Rodrigues de 206 

Melo disse que na reunião da minicâmara de Pesquisa e Pós-Graduação houve a discussão e a indicação foi 207 

que seria trazido para o conselho para discussão. Disse que na UFG já existem critérios utilizados pelas 208 

bancas de concursos e que os mesmos poderiam servir como base para definir a questão de participação em 209 

congressos. Em seguida o Prof. Fabiano Rodrigues de Melo solicitou o encaminhamento de que fiquem os 210 

dois critérios e volte a discussão na minicâmara. O Presidente disse que as solicitações são: retirar a pós, 211 

stricto sensu, manter a pós latu sensu e migrar o dinheiro não utilizado de uma área para outra. O Prof. 212 

Fabiano Rodrigues de Melo perguntou se o conselho entende que tem que ter critérios para desempate, o 213 

conselho concorda que sim. O Presidente disse que o Prof. Fabiano Rodrigues de Melo tem que trazer os 214 

critérios para serem avaliados. Disse ainda que fica preocupado quanto a exclusão do programa de pós-215 

graduação, pois a pós deve ser vista com carinho. Disse ainda que sente que o programa de pós-graduação 216 

não deve começar, pois aqui sempre o deixam de fora, então se deve pensar o que o Campus quer com a 217 

pesquisa. Em seguida o Presidente informou que os resultados de concursos seriam passados em bloco, do 218 

quinto ao oitavo ponto. Quinto Ponto da Pauta: Processo Nº 23070.023153/2009-43 – Unidade Concurso 219 

Resultado – Área: Ecologia Florestal – do Interesse do Curso de Engenharia Florestal; Sexto Ponto da 220 

Pauta: Processo Nº 23070.023133/2009-72 – Unidade Concurso Resultado – Área: Direito Público – do 221 

Interesse do Curso de Direito; Sétimo Ponto da Pauta: Processo Nº 23070.023157/2009-21 – Unidade 222 

Concurso Resultado – Área: Parasitologia Veterinária e doenças parasitárias dos animais domésticos – do 223 
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Interesse do Curso de Medicina Veterinária; Oitavo Ponto da Pauta: Processo Nº 23070.023212/2009-83 – 224 

Unidade Concurso Resultado – Área: Psicologia Social e do trabalho – do Interesse do Curso de Psicologia, 225 

relatados pelo Presidente do Conselho Diretor. Em discussão e em seguida em votação os resultados foram 226 

aprovados com o registro da unanimidade dos votos. Nono Ponto da Pauta: QUESTÃO DO 227 

TRANSPORTE PÚBLICO E SUAS RESTRIÇÕES AOS ESTUDANTES – Relatado pelo Acadêmico 228 

Elias Menta Macedo. O relator expôs os problemas que vem acontecendo com os cartões dos alunos na 229 

empresa de transporte público da cidade e disse que os alunos fizeram denúncias e programaram 230 

manifestações e foram procurados pela viação e eles disseram que estão regulamentando o processo. A 231 

segunda questão é que no contrato a viação se comprometeu em ter um posto de venda na Unidade 232 

Riachuelo e outro na Unidade Jatobá, mas eles precisam de uma sala para isso. O Acadêmico solicitou ao 233 

conselho para que passe para seus pares para que eles avisem nas salas que amanhã não haverá manifestação, 234 

pois os pedidos estão sendo atendidos e perguntou ao Presidente o que faz quanto a sala. O Presidente 235 

respondeu que não existe sala e que eles podem trazer uma mesa e uma cadeira e ficar no pátio. Disse ainda 236 

que a Viação não recebe mais a Assessora Estudantil do Campus a Profª. Maria Helena de Souza e que ela é a 237 

representante dos estudantes. A Profª. Luciana Aparecida Elias perguntou se quanto ao horário dos ônibus 238 

não consta nada no contrato. O Acadêmico Elias Menta Macedo solicitou que os acadêmicos que tiverem 239 

problemas que o procure, para ele ver o que pode ser feito. O Presidente solicitou ao Acadêmico Elia Menta 240 

Macedo que faça uma gestão junto a viação para que eles recebam a Profª. Maria Helena de Souza. Décimo 241 

Ponto da Pauta: DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DO NOVO PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO 242 

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM LITERATURA  E LINGUA PORTUGUESA – TURMA 2: 243 

Relatado pelo Prof. Fabiano Rodrigues de Melo e lido pelo Presidente do Conselho Diretor. Em discussão a 244 

Técnica-Administrativa Michaela Andrea Bette Camara explicou que a solicitação é por causa de cinco 245 

alunos que ainda não entregaram a monografia e então foi solicitada a prorrogação do prazo. A Profª. Maria 246 

Cristina Cardoso Pereira fez uma observação que se o conselho abrir esse precedente, futuramente irão 247 

aumentar os pedidos e que para resolver a questão os pedidos devem ser individuais. O Prof. Giovanni 248 

Cavichioli Petrucelli disse que cada um tem sua razão e que não pode-se fechar a questão e também não pode 249 

abrir para todos, pois isso prejudicaria a avaliação do programa, mas deve ter cuidado, pois o aluno pode 250 

entrar para fazer um curso de três anos e concluir em cinco. A Técnica-Administrativa Michaela Andrea 251 

Bette Camara solicitou aos conselheiros que pensem no assunto, pois sem a prorrogação não tem como fazer 252 

a prestação de contas e sem a prestação os professores não podem receber. O Presidente perguntou aos 253 

conselheiros se estende a reunião por mais quinze minutos. A Profª. Zilda de Fátima Mariano disse que o 254 

prazo para solicitar as bolsas PROBEC encerra na sexta-feira e ela precisa passar os projetos pelo conselho. 255 

O Prof. Samuel Mariano Gislon da Silva propôs que os projetos sejam passados em bloco, pois todos já 256 

foram analisados na minicâmara. O Presidente pediu para passar os projetos de extensão e disse que os de 257 

pesquisa passam na próxima quarta-feira e quanto ao caso do curso de especialização em literatura ele pediu 258 

que o Prof. Silvio da Silva esteja aqui na próxima reunião. Em seguida a coordenação do Curso de Letras 259 

pediu vistas do processo. O Prof. Edésio Fialho dos Reis sugeriu que seja solicitado um parecer da PRPPG e 260 

anexe ao processo e que nos próximos editais seja estabelecido o prazo de vinte e quatro meses e que seja 261 
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prorrogável por mais um período em casos especiais. Disse ainda que a Pró-Reitora estará aqui amanhã e a 262 

questão pode ser passada para ela. O Presidente pediu então que sejam passados os projetos de extensão e 263 

cultura que são quarenta e um projetos novos e treze recadastros. Quadragésimo Sexto Ponto da Pauta: 264 

Projetos de Extensão e Cultura - RECADASTRO DE PROJETO: Grupo de estudos em ciências do 265 

Comportamento, Coordenador: André Bravin, Curso: Psicologia; RECADASTRO DE PRESTAÇÃO DE 266 

SERVIÇOS: Centro de Tradução da UFG, Coordenadora: Santinha Neuda Alves do Lago de Assis, Curso: 267 

Letras; RECADASTRO DE CURSO: Curso de Libras Aplicado à Educação, Coordenadora: Santinha Neuda 268 

Alves do Lago de Assis, Curso: Letras; RECADASTRO DE PROJETO: Grupo de estudos brinquedos, 269 

cultura e criança, Coordenadora: Elizabeth Gottschalg Raimann, Curso: Pedagogia; RECADASTRO E 270 

RETIFICAÇÃO DE PROJETOS (Concorre a bolsa- PROBEC/PROVEC): RETIFICAÇÃO DE 271 

PROJETO: Lutas na FEF, Coordenadora: Renata Machado de Assis, Curso: Educação Física; 272 

RECADASTRO DE CURSO: Top English: Coordenadora: Santinha Neuda Alves do Lago de Assis, Curso: 273 

Letras; RECADASTRO DE PROJETO: GAPO: Grupo de Atenção a Pessoa Obesa, Coordenador: André 274 

Amaral Bravin, Curso: Psicologia; RECADASTRO DE PROJETO: Atendimento clínico-ambulatorial e 275 

cirúrgico a pequenos animais no Campus Jataí/UFG, Coordenadora: Cecília Nunes Moreira Sandrini, Curso: 276 

Medicina Veterinária; RECADASTRO DE CURSO: Geocientista Por um dia: Coordenador: João Batista 277 

Pereira Cabral, Curso: Geografia; RECADASTRO DE PROJETO: SOLOS: Busca de novas metodologias 278 

no ensino de Geografia, Coordenador: Iraci Scopel, Curso: Geografia; RECADASTRO DE EVENTO: 279 

Cena Aberta, Coordenador: Marcos Antonio de Menezes, Curso: História; CADASTRO DE PROJETO: 280 

Pedagogia em ação: formação inicial e continuada de professores da Educação Infantil e anos iniciais do 281 

Ensino Fundamental, Coordenadora: Elizabeth Gottschalg Raimann, Curso: Pedagogia; CADASTRO DE 282 

PROJETO: Experimentação de redesenho de agroecossistemas e de processos agroecológicos em unidades 283 

produtivas familiares no Sudoeste de Goiás, Coordenadora: Dinalva Donizete Ribeiro, Curso: Geografia; 284 

CADASTRO DE PROJETO: Rodas de estudo e oficinas de matemática, Coordenadora: Adriana Aparecida 285 

Molina Gomes, Curso: Matemática; CADASTRO DE PROJETO: Anjos do Riso, Coordenadora: Giulena 286 

Rosa Leite Cardoso dos Anjos, Curso: Enfermagem; CADASTRO DE PROJETO: Formação continuada 287 

em ensino de biologia para professores da rede estadual de educação e estagiários de licenciatura em 288 

Biologia da UFG, Jataí, Coordenador: Regisnei Aparecido de Oliveira Silva, Curso: Ciências Biológicas; 289 

CADASTRO DE Evento: I Jornada da abordagem Gestáltica de Jataí, Coordenador: Érico Douglas Vieira , 290 

Curso: Psicologia; CADASTRO DE EVENTO: Timor Leste: Dez anos de independência, Coordenadora: 291 

Rosane Freire Lacerda, Curso: Direito; CADASTRO DE PROJETO: Grupo de gestantes: construindo um 292 

novo olhar sobre o processo de gestar, parir e cuidar, Coordenadora: Valquíria Coelho Pina Paulino, Curso: 293 

Enfermagem; CADASTRO DE PROJETO: VI Olimpíada Brasileira de Matemática das escolas públicas, 294 

Coordenador: Fernando Ricardo Moreira, Curso: Matemática; CADASTRO DE PROJETOS (Concorre a 295 

bolsa- PROBEC/PROVEC): CADASTRO DE PROJETO: Primeiros Socorros e prevenção de acidentes 296 

nas escolas, Coordenadora: Giulena Rosa Leite Cardoso dos Anjos, Curso: Enfermagem; CADASTRO DE 297 

PROJETO: Fragmento de memórias, Coordenadora: Murilo Borges Silva, Curso: História; CADASTRO 298 

DE PROJETO: Psicólogo mediador, Coordenadora: Roberto Menezes de Oliveira, Curso: Psicologia; 299 
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CADASTRO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: Centro de convivência e cultura-trabalhando a inserção 300 

social do paciente com transtorno mental, Coordenador: Douglas José Nogueira, Curso: Enfermagem; 301 

CADASTRO DE PROJETO: Projeto de atenção à criança institucionalizada, Coordenadora: Cristiane 302 

Souza Borzuk, Curso: Psicologia; CADASTRO DE PROJETO: SOLOS: Biossegurança em serviço de 303 

saúde: do real ao ideal, Coordenadora: Paula Regina de Souza, Curso: Enfermagem; CADASTRO DE 304 

PROJETO: Noções de higiene na manipulação de alimentos oferecidos na merenda escolar da rede pública 305 

do município de Jataí, Coordenadora: Cleusely Matias de Souza, Curso: Medicina Veterinária; CADASTRO 306 

DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: Prevalência de parasitoses intestinais em crianças com idades entre 6-12 307 

anos do conjunto habitacional Estrela D’Alva, Jataí-GO, Curso: Medicina Veterinária; CADASTRO DE 308 

PROJETO: Assistência técnica, qualificação de mão-de-obra em propriedades rurais do assentamento Rio 309 

Paraíso, no município de Jataí, Goiás, Coordenador: Rogério Elias Rabelo, Curso: Medicina Veterinária; 310 

CADASTRO DE CURSO: Curso de andrologia e ginecologia bovina, Coordenadora: Dyomar Toledo 311 

Lopes, Curso: Medicina Veterinária; CADASTRO DE PROJETO: Viva em ação para o controle da 312 

Hipertensão, Coordenadora: Marinês Conceição Rieth Corrêa, Curso: Educação Física; CADASTRO DE 313 

PROJETO: Prevenção HIV/AIDS e DSTs direcionada à comunidade e deficientes auditivos de Jataí (GO), 314 

Coordenadora: Fabiana Cristina Silveira Alves de Melo, Curso: Ciências Biológicas; CADASTRO DE 315 

PROJETO: Serviço de Orientação Profissional para alunos do Ensino Médio, Coordenadora: Marcela 316 

Cristina de Moraes, Curso: Psicologia; CADASTRO DE PROJETO: Implantação de processos 317 

agroecológicos e redesenho de agroecossistemas em unidades produtivas no Sudoeste de Goiás, 318 

Coordenador: Hildeu Ferreira da Assunção, Curso: Geografia; CADASTRO DE PROJETO: GAOFO- 319 

Grupo de Apoio e Orientação aos familiares de Obesos, Coordenador: Marcelo Borges Henriques, Curso: 320 

Psicologia; CADASTRO DE PROJETO: UFG na creche: arte, educação, esporte, saúde e lazer no Lar 321 

Marcondes Dias, Coordenadora: Leonor Paniago Rocha, Curso: Pedagogia; CADASTRO DE PROJETO: 322 

Recomendações sobre o uso responsável de antimicrobianos e outros medicamentos, Coordenador: 323 

Alexandre Braoios, Curso: Biomedicina; CADASTRO DE PROJETO: Rua de Lazer, Coordenador: Paulo 324 

Jose Cabral Lacerda, Curso: Educação Física; CADASTRO DE PROJETO: Capoeira na FEF, 325 

Coordenadora: Lilian Ferreira Rodrigues Brait, Curso: Educação Física; CADASTRO DE PROJETO: 326 

Taekwondo na FEF, Coordenador: Chaysther de Andrade Lopes, Curso: Educação Física; CADASTRO DE 327 

PROJETO: Orientações sobre o tabagismo em escolares do ensino médio, Coordenadora: Patricia de Sá 328 

Barros, Curso: Fisioterapia; CADASTRO DE PROJETO: Grupos de atividades educativas para os 329 

programas de assistência ao hipertenso, diabético e idoso da Secretaria Municipal de Saúde de Jataí-Goiás, 330 

Coordenadora: Sandra Aparecida Benite Ribeiro, Curso: Ciências Biológicas; CADASTRO DE PROJETO: 331 

Curso básico para cuidadores de idosos, Coordenadora: Cristiane José Borges, Curso: Enfermagem; 332 

CADASTRO DE PROJETO: Enfermagem na comunidade carcerária, Coordenadora: Ângela Lima Pereira, 333 

Curso: Enfermagem; CADASTRO DE PROJETO: Psicoterapia de grupo- álcool e drogas, Coordenador: 334 

Érico Douglas Vieira , Curso: Psicologia; CADASTRO DE PROJETO: Metodologias de ensino de 335 

matemática: um projeto em parceria com a comunidade escolar, Coordenadora: Maria Elidia Teixeira Reis, 336 

Curso: Matemática; CADASTRO DE PROJETO: Revista Virtual de Letras, Coordenador: Silvio Ribeiro 337 
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da Silva, Curso: Letras; CADASTRO DE PROJETO: Adoçando Jataí, Coordenadora: Vera Lucia Banys, 338 

Curso: Zootecnia; CADASTRO DE PROJETO: Aplicação e disseminação de tecnologias aplicadas à 339 

agricultura familiar para desenvolvimento da pecuária leiteira, Coordenador: Edgar Alain Collao Saenz, 340 

Curso: Zootecnia; CADASTRO DE PROJETO: Estudo das doenças dos animais domésticos do Sudoeste 341 

Goiano, Coordenador: Fabiano Jose Ferreira de Santana, Curso: Medicina Veterinária; CADASTRO DE 342 

PROJETO: Controle da natalidade canina e felina por meio da esterilização cirúrgica, Coordenador: Thiago 343 

André Carreo Costa, Curso: Medicina Veterinária; CADASTRO DE PROJETO: Conscientização dos 344 

proprietários, vaqueiros, caseiros de propriedades rurais às margens da BR-060, trecho Jataí, como 345 

prevenção de acidentes automotivos por animais de grande porte, Coordenador: Cassio Aparecido Pereira 346 

Fontana, Curso: Medicina Veterinária; Em discussão e em seguida em votação os projetos foram aprovados 347 

com o registro da unanimidade dos votos. Em seguida a Profª. Luciana de Oliveira Berretta informou que 348 

agora o coordenador do curso de Ciência da Computação é o Prof. Marcos Wagner de Souza Ribeiro. O 349 

Presidente agradeceu a Profª. Luciana de Oliveira Berretta a sua colaboração enquanto coordenadora. Não 350 

havendo mais tempo para continuar com a pauta, o Sr. Presidente declarou encerrada a reunião às 17:45 351 

horas (dezessete horas e quarenta e cinco minutos) e informou que na próxima quarta-feira haverá uma 352 

reunião para cumprir com o restante da pauta, da qual, para constar, eu, Marinalva de Oliveira Teixeira, 353 

lavrei a presente ata que, lida e se achada em conforme, segue assinada pela Presidente dos trabalhos e pelos 354 

conselheiros  presentes à discussão e  votação..................................................................................................... 355 

João Batista Pereira Cabral_____________________________________________________ 356 

Ana Luísa Aguiar de Castro_____________________________________________________ 357 

Anne de Oliveira______________________________________________________________ 358 

Ari Raimann_________________________________________________________________ 359 

Cátia Regina Assis Almeida Leal _________________________________________________ 360 

Cecília Nunes Moreira Sandrini __________________________________________________ 361 

Cristiane José Borges__________________________________________________________ 362 

Edésio Fialho dos Reis_________________________________________________________ 363 

Elias Menta Macedo___________________________________________________________ 364 

Fabrízzio Alphonsus Alves Melo Nunes Soares ______________________________________ 365 

Giovanni Cavichioli Petrucelli____________________________________________________ 366 

Henrique Almeida Fernandes____________________________________________________ 367 

Jefferson Fernando Naves Pinto__________________________________________________ 368 

Luciana Aparecida Elias________________________________________________________ 369 

Luciana Celeste Carneiro_______________________________________________________ 370 

Luciana Dias de Jesus Alves_____________________________________________________ 371 

Marcelo Borges Henrique_______________________________________________________ 372 

Marcos Wagner de Souza Ribeiro_________________________________________________ 373 

Maria Cristina Cardoso Pereira____________________________________________________ 374 

Michaela Andrea Bette Camara___________________________________________________ 375 
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Nelson Rodrigo Pedon__________________________________________________________ 376 

Raimundo Agnelo Soares Pessoa__________________________________________________ 377 

Roberto Borges Filho___________________________________________________________ 378 

Samuel Mariano Gislon da Silva___________________________________________________ 379 

Silmara Silva Cardoso___________________________________________________________ 380 

Thiado André Carreo Costa_______________________________________________________ 381 

Thiago Leandro da Silva_________________________________________________________ 382 

Wagner Gouveia dos Santos______________________________________________________ 383 

Wendy Carniello Ferreira_________________________________________________________ 384 

Zilda de Fátima Mariano_________________________________________________________ 385 

Marinalva de Oliveira Teixeira_____________________________________________________ 386 


