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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 29 DE MARÇO DE 2010. 

 Aos vinte e nove (29) dias do mês de março (03) do ano de dois mil e dez (2010) às quatorze horas e vinte 1 

minutos (14:20) 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. 3 

Erin Caperuto Almeida, representando a Coordenação do Curso de Zootecnia; Profª. Alessandra Daflon dos 4 

Santos, Coordenadora do Curso de Psicologia, Prof. Christian Dias Cabacinha, Coordenador do Curso de 5 

Engenharia Florestal; Profª. Cristiane José Borges, Coordenadora do Curso de Enfermagem; Profª. Cátia 6 

Regina Assis Almeida Leal, Coordenadora do Curso de Educação Física; Prof. Euter Paniago Júnior, Vice-7 

Coordenador do Curso de Agronomia; Prof. Henrique Almeida Fernandes, Coordenador do Curso de Física; 8 

Profª. Luciana Aparecida Elias, Coordenadora do Curso de Matemática; Prof. Marcos Wagner de Souza 9 

Ribeiro, Coordenador do Curso de Ciência da Computação; Prof. Giovanni Cavichioli Petrucelli, 10 

Coordenador do Curso de Química; Prof. Thiago André Carreo Costa, Coordenador do Curso de Medicina 11 

Veterinária; Prof. Raimundo Agnelo Soares Pessoa, Coordenador do Curso de História; Prof. Nelson Rodrigo 12 

Pedon, Coordenador do Curso de Geografia; Prof. Roberto Borges Filho, Coordenador do Curso de 13 

Fisioterapia; Profª. Divina Nice Martins Cintra, Coordenadora do Curso de Letras; Prof. Antônio Paulino C. 14 

Neto, Vice-Coordenador do Curso de Ciências Biológicas; Prof. Wagner Gouvêa dos Santos, Coordenador 15 

do Curso de Biomedicina; Prof. Fabrízzio Alphonsus Alves Melo Nunes Soares, representantes dos 16 

professores assistentes; Profª. Cecília Nunes Moreira, representante dos professores adjuntos; Prof. Dimas 17 

Moraes Peixinho, Coordenador do Curso de Mestrado em Geografia; Prof. Edésio Fialho dos Reis até às 18 

15:30 (quinze horas e trinta minutos) Coordenador do Curso de Mestrado em Agronomia e Prof. Hildeu 19 

Ferreira da Assunção, após as 15:30 (quinze horas e trinta minutos), até o final da reunião, Vice-Coordenador 20 

do Curso de Mestrado em Agronomia; Os Servidores: Anne de Oliveira, Marcos Humberto Silva de Assis, 21 

Michaela Andrea Bette Camara e Wesley Carmo Ramos, representando os servidores técnico-22 

administrativos; O Acadêmico: Thiago Leandro da Silva representando os discentes. Verificado o “quorum”, 23 

o Sr. Presidente declarou abertos os trabalhos deixando o primeiro ponto da pauta para o final e começando 24 

pela apreciação dos projetos: O Prof. Raimundo Agnelo Soares Pessoa leu os relatos que estavam com ele, 25 

em bloco: Segundo Ponto da Pauta: PROJETO DE PESQUISA: O contexto Europeu e sua influência 26 

sobre Portugal durante o Governo de D. Fernando (1367 – 1383): As  Guerras, a Peste e o Cisma – 27 

Coordenadora: Profª. Renata Cristina de Sousa Nascimento – do Interesse do Curso de História – Relator: 28 

Comissão do Conselho Diretor, parecer favorável; Décimo Sétimo Ponto da Pauta: PROJETO DE 29 

PESQUISA: Literatura e cinema: O espaço intersemiótico – Coordenadora: Profª. Santinha Neuda Alves do 30 

Lago de Assis – do Interesse do Curso de Letras – Relator: Comissão do Conselho Diretor, parecer favorável; 31 

Décimo Nono Ponto da Pauta: PROJETO DE PESQUISA: Construção e análise teórica dos itens do 32 

inventário para avaliação circumplexa da personalidade (IACP) – Coordenador: Prof. Nilton César Barbosa – 33 
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do Interesse do Curso de Psicologia – Relator: Comissão do Conselho Diretor, parecer favorável; Vigésimo 34 

Terceiro Ponto da Pauta: PROJETO DE PESQUISA: Práticas discursivas na escola: oficinas de leitura e 35 

produção textual mediadas pelo gênero – Coordenadora: Prof ª. Coraci Helena do Prado – do Interesse do 36 

Curso de Letras – Relator: Comissão do Conselho Diretor, parecer favorável; Vigésimo Quinto Ponto da 37 

Pauta: PROJETO DE PESQUISA: A mulher rural no cenário de desenvolvimento agrícola no Sudoeste 38 

Goiano – Coordenadora: Profª. Cátia Regina Assis Almeida Leal – do Interesse do Curso de Educação Física 39 

– Relator: Comissão do Conselho Diretor, parecer favorável; Vigésimo Sexto Ponto da Pauta: PROJETO 40 

DE PESQUISA: Investigação das alterações promovidas pelo projeto “Jovens Rurais” na vida escolar, na 41 

organização social e na (RE) produção da identidade camponesa dos jovens assentados envolvidos – 42 

Coordenadora: Profª. Dinalva Donizete Ribeiro – do Interesse do Curso de Geografia – Relator: Comissão do 43 

Conselho Diretor, parecer favorável; Vigésimo Sétimo Ponto da Pauta: PROJETO DE PESQUISA: 44 

Estudo dos aspectos teórico-metodológicos propostos pelo apostilado da rede privada de ensino médio para o 45 

ensino/aprendizagem de leitura e interpretação de textos – Coordenador: Prof. Silvio ribeiro da Silva – do 46 

Interesse do Curso de Letras – Relator: Comissão do Conselho Diretor; Vigésimo Oitavo Ponto da Pauta: 47 

PROJETO DE PESQUISA: A luta pela terra em Goiás – Coordenador: Prof. Nelson Rodrigo Pedon – do 48 

Interesse do Curso de Geografia – Relator: Comissão do Conselho Diretor, parecer favorável; Trigésimo 49 

Primeiro Ponto da Pauta: PROJETO DE PESQUISA: Entre ser escravo e fazer-se livre: escravidão e 50 

mobilidade sócio-espacial em Goiás colonial (1740 – 1800) – Coordenadora: Profª. Maria Lemke Loiola – 51 

do Interesse do Curso de História – Relator: Comissão do Conselho Diretor, parecer favorável. Após o Prof. 52 

Raimundo Agnelo Soares Pessoa ler o relatos foram abertas as discussões: A Profª. Cecília Nunes Moreira 53 

pediu que fosse revista a carga horária do Projeto da Profª. Coraci Helena do Prado. A Profª. Alessandra 54 

Daflon dos Santos falou que nos projetos do Curso de Psicologia, eles podem diminuir a carga horária, 55 

porém existem projetos que gastam muito mais horas. O Prof. Edésio Fialho dos Reis disse que se deve 56 

justificar a necessidade da carga horária, pois existem projetos que realmente gastam muito mais horas. O 57 

Presidente disse que deve montar uma comissão no conselho para verificar quanto a carga horária de projetos 58 

e que se o relator não questionou quanto a Carga horária, então, esta deve estar certa. Disse ainda que irá 59 

solicitar a Mini-Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação uma definição da carga horária mínima e máxima para 60 

ser apresentada ao Conselho Diretor. O Prof. Fabrízzio Alphonsus Alves Melo Nunes Soares disse que a 61 

norma para estágio probatório pontua somente um projeto e que no conselho já foram votados muitos 62 

projetos dessa forma, então não pode barrar esse, ou barra todos ou libera. Após várias discussões o 63 

Presidente sugeriu que o projeto da Profª. Coraci Helena do Prado fosse votado com a sugestão de que a 64 

carga horária do projeto seja passada para 128 (cento e vinte e oito) horas ou que o prazo do projeto seja 65 

aumentado e lembrou que isso é uma sugestão. Todos os projetos tiveram pareceres favoráveis e em votação 66 

foram aprovados com o registro da unanimidade dos votos. O Prof. Giovanni Cavichioli Petrucelli leu os 67 

relatos que estavam com ele, em bloco: Terceiro Ponto da Pauta: PROJETO DE PESQUISA: Estudos 68 

aplicados em regressão linear – Coordenador: Prof. Gecirlei Francisco da Silva – do Interesse do Curso de 69 

Matemática – Relator: Comissão do Conselho Diretor, parecer favorável. Quarto Ponto da Pauta: 70 

PROJETO DE PESQUISA: Matemática aplicada e linguagens de programação – Coordenador: Prof. 71 
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Esdras Teixeira Costa – do Interesse do Curso de Matemática – Relator: Comissão do Conselho Diretor, 72 

parecer favorável. Sétimo Ponto da Pauta: PROJETO DE PESQUISA: Em busca de estratégias para o 73 

ensino de ciências e saúde – Coordenadora: Profª. Sandra Aparecida Benite Ribeiro – do Interesse do Curso 74 

de Ciências Biológicas – Relator: Comissão do Conselho Diretor, parecer favorável. Décimo Primeiro 75 

Ponto da Pauta: PROJETO DE PESQUISA: Métodos propagativos de espécies potencialmente 76 

econômicas do bioma cerrado – Coordenadora: Profª. Kaila de Assis Ressel Pereira – do Interesse do Curso 77 

de Ciências Biológicas – Relator: Comissão do Conselho Diretor, parecer favorável. Décimo Quarto Ponto 78 

da Pauta: PROJETO DE PESQUISA: Estudo mecânico Quântico periódico do pó cerâmico titanato de 79 

níquel – Coordenadora: Prof ª. Maria Fernanda do Carmo Gurgel – do Interesse do Curso de Química – 80 

Relator: Comissão do Conselho Diretor, parecer favorável. Décimo Oitavo Ponto da Pauta: PROJETO 81 

DE PESQUISA: Estatística descritiva como função no R – Coordenador: Prof. Gecirlei Francisco da Silva – 82 

do Interesse do Curso de Matemática – Relator: Comissão do Conselho Diretor, parecer favorável. Vigésimo 83 

Quarto Ponto da Pauta: PROJETO DE PESQUISA: Montagem, avaliação e manutenção de cluster de 84 

computadores para fins de pesquisa – Coordenador: Prof. Marcelo Silva Freitas – do Interesse do Curso de 85 

Ciência da Computação – Relator: Comissão do Conselho Diretor, parecer favorável. Vigésimo Nono Ponto 86 

da Pauta: PROJETO DE PESQUISA: Banco de sementes crioulas: potencial para experimentações 87 

agroecológicas e diversificação da produção de alimentos e biocombustíveis na agricultura familiar do 88 

Sudoeste de Goiás – Coordenador: Prof. Hildeu Ferreira da Assunção – do Interesse do Curso de Geografia – 89 

Relator: Comissão do Conselho Diretor, parecer favorável. Trigésimo Segundo Ponto da Pauta: 90 

PROJETO DE PESQUISA: Experimentação de redesenho de agroecossistemas e de processos 91 

agroecológicos em unidades produtivas familiares no Sudoeste de Goiás – Coordenadora: Profª. Dinalva 92 

Donizete Ribeiro – do Interesse do Curso de Geografia – Relator: Comissão do Conselho Diretor, parecer 93 

favorável. Todos os projetos com pareceres favoráveis. Em votação foram aprovados com o registro da 94 

unanimidade dos votos. O Prof. Wagner Gouvêa dos Santos leu os relatos que estavam com ele em bloco: 95 

Quinto Ponto da Pauta: PROJETO DE PESQUISA: Avaliação da melhoria térmica proporcionada por 96 

telhas termo-acústicas e forro utilizados em galpões para produção de aves e suínos expostos ao clima da 97 

região Centro-Oeste Brasileira – Coordenador: Prof. Rodrigo Couto Santos – do Interesse do Curso de 98 

Agronomia – Relator: Comissão do Conselho Diretor, parecer favorável; Sexto Ponto da Pauta: PROJETO 99 

DE PESQUISA: Avaliação da eficiência de terreiros secadores de café em função de suas características 100 

construtivas – Coordenador: Prof. Rodrigo Couto Santos – do Interesse do Curso de Agronomia – Relator: 101 

Comissão do Conselho Diretor, parecer favorável; Oitavo Ponto da Pauta: PROJETO DE PESQUISA: 102 

Análise Comparativa de métodos de seleção em algorítmos genéticos – Coordenador: Prof. Laurence 103 

Rodrigues do Amaral – do Interesse do Curso de Ciência da Computação – Relator: Comissão do Conselho 104 

Diretor, parecer favorável. Nono Ponto da Pauta: PROJETO DE PESQUISA: Análise Bioinformática de 105 

genes ligados ao Câncer clusterizados utilizando algorítmos genéticos – Coordenador: Prof. Laurence 106 

Rodrigues do Amaral – do Interesse do Curso de Ciência da Computação – Relator: Comissão do Conselho 107 

Diretor, parecer favorável. Décimo Ponto da Pauta: PROJETO DE PESQUISA: Caracterização 108 

imunohistoquímica da ação neuroprotetora do extrato aquoso de pequi em cérebro de ratos submetidos á 109 
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isquemia e reperfusão – Coordenadora: Profª. Marina Pacheco Miguel – do Interesse do Curso de 110 

Biomedicina – Relator: Comissão do Conselho Diretor, parecer favorável.  Décimo Segundo Ponto da 111 

Pauta: PROJETO DE PESQUISA: Extração e caracterização de estruturas com potencial atividade 112 

biológica de plantas nativas do bioma cerrado – Coordenador: Prof. Ricardo Alexandre Figueiredo de Matos 113 

– do Interesse do Curso de Química – Relator: Comissão do Conselho Diretor, o parecer estava com algumas 114 

restrições: falta assinar, faltam objetivos claros, o cronograma não está ajustado, o parecer é favorável desde 115 

que os ajustes solicitados sejam realizados. Vigésimo Ponto da Pauta: PROJETO DE PESQUISA: 116 

Prevalência dos motivos apresentados pela procura do recurso da hidroginástica: um estudo exploratório – 117 

Coordenador: Prof. Roberto Borges Filho – do Interesse do Curso de Fisioterapia – Relator: Comissão do 118 

Conselho Diretor, parecer favorável com sugestão de mudança da data de início do projeto. Vigésimo 119 

Primeiro Ponto da Pauta: PROJETO DE PESQUISA: Manejo do mofo branco na cultura da soja – 120 

Coordenadora: Profª. Luciana Celeste Carneiro – do Interesse do Curso de Agronomia – Relator: Comissão 121 

do Conselho Diretor, parecer favorável. Em discussão o Prof. Giovanni Cavichioli Petrucelli pediu vistas do 122 

projeto do Prof. Ricardo Alexandre Figueiredo de Matos e o Presidente falou que o projeto pode ser 123 

cadastrado com apenas uma pessoa. Em votação os projetos com os pareceres favoráveis foram aprovados 124 

com o registro da unanimidade dos votos. A Profª. Erin Caperuto Almeida, leu os relatos que estavam com 125 

ela, em bloco: Décimo Terceiro Ponto da Pauta: PROJETO DE PESQUISA: Desempenho e 126 

características de carcaça de machos revertidos de tilápias do nilo (OREOCHROMIS NILOTICUS), 127 

linhagens Tailandesa e comum, nas fases de crescimento inicial – Coordenador: Prof. Arthur dos Santos 128 

Mascioli – do Interesse do Curso de Zootecnia – Relator: Comissão do Conselho Diretor, parecer favorável 129 

com algumas observações: a data de início da pesquisa marca dois mil e nove e o cadastro é de dois mil e 130 

dez, erro de carga horária e deve ser encaminhado para o comitê de ética.. Décimo Quinto Ponto da Pauta: 131 

PROJETO DE PESQUISA: Co-produtos da indústria do biodiesel na alimentação de bovinos – 132 

Coordenadora: Profª. Márcia Dias – do Interesse do Curso de Zootecnia – Relator: Comissão do Conselho 133 

Diretor, parecer favorável, deve ser encaminhado ao comitê de ética. Décimo Sexto Ponto da Pauta: 134 

PROJETO DE PESQUISA: Dinâmica estrutural e nutricional do capim-braquiária consorciado com 135 

estilosantes – Coordenadora: Profª. Vera Lucia Banys – do Interesse do Curso de Zootecnia – Relator: 136 

Comissão do Conselho Diretor, parecer favorável, porém com problemas de carga horária elevada (seiscentas 137 

horas); Vigésimo Segundo Ponto da Pauta: PROJETO DE PESQUISA: Características produtivas e 138 

nutricionais de cultivares de milheto submetidos a diferentes alturas de corte – Coordenador: Prof. Fernando 139 

José dos Santos Dias – do Interesse do Curso de Zootecnia – Relator: Comissão do Conselho Diretor, parecer 140 

favorável, porém com necessidade da correção da carga horária, a lançada no projeto foi zero; Trigésimo 141 

Ponto da Pauta: PROJETO DE PESQUISA: Qualidade e valor nutritivo de silagens de capim-piatã com a 142 

utilização de aditivos e pré-emurchecimento – Coordenador: Prof. Edgar Alain Collao Saenz – do Interesse 143 

do Curso de Zootecnia – Relator: Comissão do Conselho Diretor, parecer favorável, deve ser encaminhado 144 

ao comitê de ética. Trigésimo Terceiro Ponto da Pauta: PROJETO DE PESQUISA: Pesquisa de parasitas 145 

em carrapatos obtidos de capivaras no município de Jataí - GO – Coordenador: Prof. Thiago André Carreo 146 

Costa – do Interesse do Curso de Medicina Veterinária – Relator: Comissão do Conselho Diretor, parecer 147 
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favorável, com sugestão de correção da carga horária. Em discussão e em seguida em votação os pareceres 148 

favoráveis aos projetos foram aprovados com o registro da unanimidade dos votos.  Trigésimo Terceiro 149 

Ponto da Pauta: PROJETOS PROLICEN – Relator: Assessoria de Graduação CAJ/UFG, relato lido 150 

pelo Presidente do Conselho Diretor: PROJETOS: Coordenador: Prof. Alessandro Martins - 151 

Redescobrindo a Astronomia, uma nova janela para o Céu do Cerrado; Coordenadora: Profª. Cátia Regina 152 

Assis Almeida Leal - Oficinas pedagógicas na escola rural: subsídios práticos para alunos que vivem, 153 

estudam e trabalham no campo. Coordenadora: Profª. Cláudia Graziela Ferreira Lemes - Pré-história no 154 

Ensino Médio: um desafio para os professores de História. Coordenadora: Profª. Elci Ferreira Mendes 155 

Piochon - Educação científica e formação continuada de professores de biologia na perspectiva Ciência 156 

Tecnologia e Sociedade (CTS). Coordenadora: Profª. Elizabeth Gottschalg Raimann - O ensino de 157 

fundamental de nove anos e os desafios do trabalho docente. Coordenador: Prof. Fabrízzio Alphonsus 158 

Alves de Melo Nunes Soares - Desenvolvimento de uma metodologia de ensaio de astronomia com o uso de 159 

software livre. Coordenador: Prof. Hildeu Ferreira da Assunção - Confecção e uso de relógios solares 160 

com ferramentas lúdicas e pedagógicas para o ensino de conceitos geográficos. Coordenador: Prof. Iraci 161 

Scopel - Coleção cartográfica do Sudoeste Goiano; Coordenadora: Profª. Isa Mara Colombo Scarlati 162 

Domingues - Ensinando com casos de ensino; Coordenador: Prof. João Batista Pereira Cabral - Prática 163 

de campo no ensino fundamental público; Coordenadora Profª. Leonor Paniago Rocha - Políticas públicas 164 

como instrumento de inclusão escolar; Coordenador: Prof. Luís César de Souza - Ação pedagógica de 165 

professores de educação física na escola, nos projetos esportivos e nos jogos escolares; Coordenadora: 166 

Profª. Maria Fernanda do Carmo Gurgel - Análise das habilidades e competências dos futuros professores 167 

de Química do Ensino Médio na região de Jataí; Coordenador: Prof. Nelson Rodrigo Pedon - O filme na 168 

sala de aula: manual de aplicação para o professor de Geografia do Ensino Médio; Coordenador: Prof. 169 

Regisnei Oliveira - Ensino de Ciências Naturais e Formação continuada de professores em Escolas públicas 170 

de Jataí - GO: diagnóstico e perspectivas; Coordenadora: Profª. Rosana Alves Ribas Moragas - Meu 171 

mundo integrado: elaboração de vídeo educativo sobre o percurso do lápis; Coordenadora: Rosely Ribeiro 172 

Lima - Leitura e escrita: Representações sociais de professores e alunos; Coordenadora: Profª. Santinha 173 

Neuda Alves do Lago - Explorando o Domínio Afetivo na Aprendizagem de Escrita em Língua Inglesa; 174 

Coordenadora: Profª. Sílvia Sobral Costa - Evolução no Ensino Médio: um desafio para os professores de 175 

Biologia; Coordenador: Prof. Sílvio Ribeiro da Silva - Da universidade ao trabalho docente ou do mundo 176 

ficcional ao real: expectativas de futuros profissionais docentes; Coordenadora: Vânia Carmem Lima - A 177 

sintaxe no livro didático de português – análise e debate: um diálogo com o ensino; Coordenadora: Profª. 178 

Zilda de Fátima Mariano - Aquecimento global: mito ou realidade, uma análise nos livros didáticos, todos 179 

os projetos com pareceres favoráveis, foram aprovados com o registro da unanimidade dos votos. Trigésimo 180 

Quinto Ponto da Pauta: RELATÓRIO SEMESTRAL DE PÓS-GRADUAÇÃO (DOUTORADO): 181 

Profª. Kelly Suêmia Dutra Silva – do Interesse do Curso de Educação Física – 1º Semestre de 2009 – 182 

Relator: Comissão do Conselho Diretor, parecer favorável; Trigésimo Sexto Ponto da Pauta: 183 

RELATÓRIO SEMESTRAL DE PÓS-GRADUAÇÃO (DOUTORADO): Profª. Kelly Suêmia Dutra 184 

Silva – do Interesse do Curso de Educação Física – 2º Semestre de 2009 – Relator: Comissão do Conselho 185 
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Diretor, parecer favorável; Inclusão de Ponto de Pauta: RELATÓRIO SEMESTRAL DE PÓS-186 

GRADUAÇÃO (DOUTORADO): Prof. Fabiano José Ferreira de Santana – do Interesse do Curso de 187 

Medicina Veterinária – 2º Semestre de 2009 – Relator: Comissão do Conselho Diretor, parecer favorável; Em 188 

discussão e em seguida em votação os pareceres favoráveis foram aprovados com o registro da unanimidade 189 

dos votos. Trigésimo Sétimo Ponto da Pauta: Convênio Campus Jataí & Prefeitura de Jataí (Plano 190 

Diretor), relatado pela Profª Luciana Aparecida Elias, relato favorável. Em discussão e em seguida em 191 

votação o parecer favorável ao convênio foi aprovado com o registro da unanimidade dos votos. Trigésimo 192 

Oitavo Ponto da Pauta: SICAD Curso de História – Profª. Claudia Graziela Lemes,  relatado pela Profª. 193 

Cristiane José Borges, a relatora leu o recurso apresentado pela Profª. Claudia Graziela Lemes que solicitou 194 

que o seu SICAD fosse avaliado, mesmo sem o parecer anterior (o primeiro parecer que não foi apresentado 195 

novamente com o SICAD) em seguida a relatora disse que não tem um parecer do caso. A Profª. Luciana 196 

Aparecida Elias disse que entendeu que o relatório da professora não foi aprovado por questões 197 

administrativas. A Técnica - Administrativa Michaela Andrea Bette Camara disse que não se deve prejudicar 198 

a aprovação do SICAD. A Profª. Cecília Nunes Moreira disse que é grave o recurso da professora, pois 199 

pareceres são documentos. O Prof. Euter Paniago Júnior concorda com a Profª. Cecília e questionou o que os 200 

conselheiros fazem aqui, pois o conselho é a instância máxima e disse que acha que o curso deve ser 201 

acionado para responder a questão e disse também que a questão deve ser avaliada com bastante critérios 202 

para que isso não ocorra novamente. O Prof. Raimundo Agnelo Soares Pessoa disse que a Professora 203 

entendeu que o parecer não deveria ser encaminhado de volta e por isso de desfez do texto e ele entende que 204 

isso foi um erro, pois não deve descartar documento original, disse que foi um erro protocolar de 205 

democracia. O Prof. Wagner Gouvêa dos Santos disse que qualquer pessoa que pegue um processo, deve 206 

ficar atento à documentação e não pode retirar documento do processo. A Profª. Cristiane José Borges 207 

solicitou que os coordenadores de cursos fossem informados de que não pode ser retirado documento de 208 

processo. O Presidente disse que o objetivo do conselho não é prejudicar o professor, mas tem que resolver a 209 

situação. A Profª. Luciana Aparecida Elias disse que o recurso da professora deve ser respondido informando 210 

quais as atribuições do conselho e informar a colega sobre a documentação, pois atacar o conselho por um 211 

erro próprio é desrespeitoso por parte da professora. O Prof. Fabrízzio Alphonsus Alves de Melo Nunes 212 

Soares disse que o objetivo do parecer é solicitar o que deve ser alterado e é a base para a relatora fazer um 213 

novo parecer. O Prof. Wagner Gouvêa dos Santos sugeriu que a relatora anexe novamente o relato anterior. O 214 

Prof. Christian Dias Cabacinha disse que é desconfortável chegar a esse ponto, disse ainda que em seus 215 

relatos nos SICAD's do Curso de Direito, as dúvidas foram sanadas e depois vieram para aprovação, disse 216 

ainda que todos os documentos devem ser encaminhados por memorando. O Prof. Raimundo Agnelo Soares 217 

Pessoa questionou qual a passagem no documento da professora que ofendeu o conselho. A Profª. Cristiane 218 

José Borges leu o documento novamente e disse que conversou com o professor Raimundo Agnelo Soares 219 

Pessoa, várias vezes e pediu que a professora à procurasse. O Prof. Dimas Moraes Peixinho disse que sua 220 

dúvida é qual o documento que forma um processo? Pois, qualquer documento pode gerar um processo, pois 221 

existem os trâmites para chegar ao parecer e se a professora acha que o conselho é consultivo, porque ela 222 

veio recorrer ao conselho. Disse ainda que todo documento que tramita, constitui um processo. O Prof. 223 
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Fabrízzio Alphonsus Alves de Melo Nunes Soares disse que a professora recorreu a uma resolução de 89 224 

(oitenta e nove) e a mesma deve ter sido modificada. O Presidente disse que em Goiânia vale o que é 225 

definido nas unidades. A Profª. Cristiane José Borges sugeriu a aprovação do SICAD e que os tramites sejam 226 

informados às coordenações. O Presidente solicitou o nome de três pessoas para escrever a resposta para a 227 

Profª. Claudia Graziela Ferreira Lemes, os voluntários foram: Profª. Cecília Nunes Moreira, Profª. Cristiane 228 

José Borges e Prof. Fabrízzio Alphonsus Alves de Melo Nunes Soares. Em votação o SICAD da Profª. 229 

Claudia Graziela Ferreira Lemes foi aprovado com o registro de 19 (dezenove) votos favoráveis e 4 (quatro) 230 

abstenções. Trigésimo Nono Ponto da Pauta: SICAD Curso de Direito – Profª. Liliane Vieira Martins 231 

Leal, relatado pelo Prof. Christian Dias Cabacinha, parecer favorável. Em discussão e em seguida em 232 

votação o SICAD foi aprovado com o registro da unanimidade dos votos. Quadragésimo Ponto da Pauta: 233 

SICAD’s Curso de Psicologia – Relatora Profª. Cátia Regina Assis Almeida Leal. O Presidente falou que 234 

houve um problema no protocolo e os SICADS do Curso de Psicologia não puderam ser relatados e solicitou 235 

autorização do conselho para aprová-los ad-referendum, o conselho concordou. Quadragésimo Primeiro 236 

Ponto da Pauta: SICAD’s Curso de Medicina Veterinária, relatado pelo Prof. Wagner Gouveia dos 237 

Santos. SICAD’s Professores: Vera Lúcia Dias da Silva Fontana, Cássio Aparecido Pereira Fontana, Cleusely 238 

Matias de Sousa, Rogério Elias Rabelo, Thiago André Carreo Costa, Marco Antônio de Oliveira Viu, todos 239 

com pareceres favoráveis. SICAD Fabiano José Ferreira de Sant'Ana (neste SICAD está sendo usado o 240 

Radoc de dois mil e dez e o correto seria o de dois mil e nove), o Prof. Thiago André Carreo Costa pediu 241 

vistas do SICAD. SICAD Alana Flávia Romani (com diferença nas datas), sugestão de aprovação 242 

condicionada à realização das alterações necessárias. Após discussões os SICAD's do Curso de Medicina 243 

Veterinária foram aprovados com o registro da unanimidade dos votos. Quadragésimo Segundo Ponto da 244 

Pauta: CRITÉRIOS PARA USOS DE SUBSTITUTOS EM LICENÇA PARA QUALIFICAÇÃO, 245 

relatado Prof. Henrique Almeida Fernandes, antes do relato o Presidente disse que esta é a terceira vez que 246 

este assunto vem para o conselho então deve ser uma discussão rápida. O Prof. Henrique lê o relato: Em se 247 

tratando de licença para qualificação de seu quadro docente, o Campus Jataí da Universidade Federal de 248 

Goiás terá direito ao número referente a 10% de seu quadro de professores efetivos federais em professores 249 

substitutos. Após reuniões realizadas pela Comissão designada pela Direção do Campus para propor critérios 250 

para saídas de professores com substitutos, ficou definido que: Esses 10% a que o Campus Jataí tem direito 251 

será repassado para cada coordenação, ou seja, cada coordenação terá direito ao número de substitutos 252 

referentes a 10% do seu quadro de professores efetivos federais. Para tanto, deverá ser respeitada a regra de 253 

arredondamento: os números nos quais sua parte decimal é igual ou superior a 5, a parte inteira deverá ser 254 

acrescida em um (arredondamento para cima); os números nos quais sua parte decimal é inferior a 5, apenas 255 

desconsidera-se a parte decimal, mantendo-se a parte inteira do número (arredondamento para baixo). 256 

OBSERVAÇÃO: Com as regras de arredondamento apresentadas acima, alguns cursos sofrerão 257 

arredondamento para baixo e outros para cima. Portanto, o número de substitutos a que o Campus Jataí tem 258 

direito pode ser inferior ao número de solicitações de liberação de professores para cursar pós-graduação. 259 

Caso isso ocorra, fica definido que: Cursos com menos de 10 professores terão direito a um professor 260 

substituto; Cursos cujo arredondamento se dá para baixo terão direito ao número inteiro dos 10% dos 261 
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professores de seu curso. Cursos cujo arredondamento se dá para cima terão direito ao número inteiro dos 262 

10% dos professores de seu curso. Tais cursos deverão entrar em acordo sobre as vagas de substitutos que 263 

porventura não estiverem sendo utilizadas após o uso dessas regras. Caso isso não ocorra, a liberação do(s) 264 

professor (es) com esse(s) substituto(s) remanescente(s) serão distribuídos conforme os critérios a seguir: 265 

Cursos com maior demanda por qualificação; Tempo de casa; Caso o mestrado tenha sido realizado com 266 

liberação pelo Campus Jataí, o tempo de casa deverá ser computado após o término deste. Comprovação de 267 

matrícula em programa de mestrado ou doutorado; Conceito do programa; Pontuação do Curriculum Lattes 268 

nos últimos cinco anos. A licença dos professores para qualificação, COM SUBSTITUTO, não poderá 269 

ultrapassar 02 anos no caso do mestrado ou 03 anos para o doutorado (não há liberação de substituto para 270 

saída de professor para estágio pós-doutoral). Como previsto na Resolução CEPEC 456, a renovação da 271 

licença será feita anualmente, podendo ou não ser deferida pela coordenação e aprovada no Conselho Diretor 272 

(CD). Caso haja solicitação de prorrogação dessa licença, a mesma deverá ser protocolada junto à 273 

coordenação do curso no qual o professor interessado está lotado. Caso a solicitação seja deferida, a 274 

coordenação do curso em questão se responsabilizará por todo o ônus decorrente de tal prorrogação, 275 

inclusive pela carga horária do professor solicitante já que o mesmo não terá direito a substituto durante o 276 

tempo excedente. Dessa forma, a vaga de professor substituto volta para a coordenação ao final do tempo 277 

limite não ocasionando atraso na liberação de outro docente do curso. Para agilizar o processo de 278 

qualificação dos professores, o curso que não for utilizar seu(s) substituto(s) por um determinado tempo 279 

poderá emprestá-lo(s) para outro(s) curso(s) para que o(s) mesmo(s) possam liberar seus professores para 280 

qualificação. Esse empréstimo será acordado e documentado entre as coordenações interessadas e tal 281 

documento deverá ser referendado pelo CD deste Campus. Nesse caso, a renovação do empréstimo será feita 282 

semestralmente, no máximo um mês após o início do semestre letivo. Para fins de devolução da vaga de 283 

substituto, o curso cedente deverá enviar documento solicitando a devolução dessa vaga no máximo um mês 284 

após o início de cada semestre letivo para que haja tempo do curso que foi beneficiado com o empréstimo se 285 

preparar internamente para tal devolução. OBSERVAÇÃO: Caso um determinado curso não esteja 286 

necessitando de substituto e não tenha acordado com outro curso o empréstimo dessa vaga, a mesma será 287 

encaminhada ao CD para que se proceda ao empréstimo a outro curso, seguindo os seguintes critérios: 288 

Cursos com maior demanda por qualificação;  Tempo de casa; Caso o mestrado tenha sido realizado com 289 

liberação pelo Campus Jataí, o tempo de casa deverá ser computado após o término deste.  Comprovação de 290 

matrícula em programa de mestrado ou doutorado; Conceito do programa; Pontuação do Curriculum Lattes 291 

nos últimos cinco anos. Todos os professores efetivos federais do Campus Jataí, em qualquer regime de 292 

trabalho, farão jus à licença para qualificação com substituto. Para garantir a qualidade no ensino, pesquisa e 293 

extensão de cada curso, e, portanto, do Campus Jataí, cada curso terá direito a liberar no máximo 30% de seu 294 

quadro de professores efetivos para qualificação, respeitando as regras de arredondamento citadas acima. 295 

Assim, mesmo os professores da FEJ não tendo direito a substitutos federais, poderão se qualificar sem 296 

prejudicar o curso em que estão lotados. Os casos omissos deverão ser tratados no CD do Campus Jataí. 297 

Após o relato iniciaram as discussões: O Prof. Dimas Moraes Peixinho falou da questão dos quatro anos, que 298 

se aprovar aqui, quando chegar em Goiânia não é aprovado. O Presidente disse que deve fazer referência a 299 
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lei, pois todos os critérios foram feitos de acordo com a lei. A Profª. Luciana Aparecida Elias perguntou 300 

como ficou a questão dos empréstimos entre as coordenações. O Prof. Henrique Almeida Fernandes 301 

explicou, que conforme os critérios esse empréstimo será acordado e documentado entre as coordenações 302 

interessadas e tal documento deverá ser referendado pelo Conselho Diretor deste Campus. O Prof. Thiago 303 

André Carreo Costa questionou como regulamenta os três anos. A Profª. Luciana Aparecida Elias disse que é 304 

de acordo com a resolução 456 (quatrocentos e cinquenta e seis). O Presidente disse que a qualificação deve 305 

ser feita dentro dos 3 (três) anos, não sendo possível e tendo vaga disponível aí vem para o conselho verificar 306 

se libera. O Prof. Dimas Moraes Peixinho disse que a CAPES não estipula um tempo mínimo do programa e 307 

quem regulamenta isso é a instituição. Após várias discussões sobre prazos, o Prof. Fabrízzio Alphonsus 308 

Alves Melo Nunes Soares pediu que se houver problemas com saúde no período do afastamento, deve ser 309 

congelado o afastamento de qualificação e deve ser solicitado o afastamento por saúde. Em votação o parecer 310 

do relator foi aprovado com o registro da unanimidade dos votos. Quadragésimo Terceiro Ponto da Pauta: 311 

Normas para participação em congressos / 2010 para Docentes: Relator: Prof. Fabiano Rodrigues de 312 

Melo, este ponto foi retirado da pauta e o Presidente informou que na próxima semana haverá uma reunião 313 

extraordinária para definir a questão. O Prof. Fabrízzio Alphonsus Alves Melo Nunes Soares perguntou 314 

quanto foi liberado para participação em congressos no ano passado e leu a definição da PRPPG que prioriza 315 

e fortalece a pesquisa e proporciona condições para a pesquisa e pós-graduação. Disse ainda que o mérito é 316 

de quem publicar. O Presidente disse que para avaliar de acordo com o que a PRPPG pede o dinheiro deveria 317 

sair da PRPPG. O Prof. Christian Dias Cabacinha disse que a PRPPG trabalha com números e a Pós-318 

Graduação sempre é comentada no conselho e o Campus tem responsabilidade com a pós, mas a PRPPG tem 319 

que ser  cobrada também, pois é um recurso mínimo e ninguém fala de uma mobilização para cobrar uma 320 

posição. O Presidente disse que irá solicitar uma reunião com a Pró-reitora de Pós-Graduação e o conselho 321 

diretor do CAJ com urgência. O Prof. Giovanni Cavichioli Petrucelli disse que a PRPPG banca uma fatia 322 

para professores irem em eventos, disse ainda que em nenhuma instituição federal está sobrando dinheiro. A 323 

Profª. Luciana Aparecida Elias disse que essas solicitações devem ser discutidas de forma organizada e como 324 

ponto único da pauta, aí sim seria possível responder as questões e sugeriu que seja realizada uma reunião 325 

extraordinária antes da vinda da Pró-reitora, para saber o que o CAJ quer e o que responder. O Presidente 326 

solicitou aos professores Dimas Moraes Peixinho e Edésio Fialho dos Reis que formulem uma pauta  para a 327 

reunião. O Presidente perguntou se pode marcar a reunião para daqui 15 (quinze) dias para discussão interna, 328 

os conselheiros concordaram. Quadragésimo Quarto Ponto da Pauta: Apresentação das normas para 329 

participação em congressos/2010 para Técnico-Administrativos, relatado pela Técnica-Administrativa 330 

Michaela Andrea Bette Camara: Os servidores do quadro técnico-administrativo do CAJ após discussão e, 331 

CONSIDERANDO a disponibilidade de verba no montante de R$ 30.000,00, destinada a concessão de 332 

auxílio para participação em eventos, congressos e similares, para atender os servidores do quadro técnico-333 

administrativo do CAJ – UFG no exercício de 2010; CONSIDERANDO a necessidade de se estabelecer 334 

critérios para regularizar tal benefício, de forma a atender o maior número de técnicos interessados em 335 

qualificação, Resolve: I – Fica estabelecido que cada servidor do quadro técnico-administrativo poderá 336 

participar de 01 (um) evento no exercício de 2010 (dois mil e dez), com concessão de auxílio no limite de 05 337 



10 

 

diárias, cujo valor total não ultrapasse R$ 1.000,00 (mil reais), devendo o evento estar diretamente 338 

relacionado com sua área de atuação e/ou formação, conforme Decreto nº 5.824 (cinco mil oitocentos e vinte 339 

e quatro), de 29/06/2006 (vinte e nove de junho de dois mil e seis); II – Os requerimentos para tal benefício 340 

serão recebidos em única chamada, com data limite de 30 de abril; III – Tais solicitações / requerimentos 341 

deverão estar instruídos com as informações sobre o evento (folders, informativos, etc), constando local e 342 

data de realização; III – Recebidas as propostas, será montada uma comissão para avaliar os pedidos, tendo 343 

preferência de atendimento os pedidos que atenderem aos seguintes critérios: Não ter recebido, no exercício, 344 

auxílio do Campus para participar de evento de qualificação (exceto os obrigatórios para os quais são 345 

convocados); Apresentação de trabalho, artigo, resumo (produção científica); Matrícula em curso de 346 

graduação ou pós-graduação; IV – O servidor beneficiado com o auxílio deverá prestar contas de suas 347 

despesas em consonância com a legislação vigente, devendo, inclusive, apresentar certificado de participação 348 

e relatório das atividades desenvolvidas, sob pena de devolver o valor recebido; V – Os casos omissos serão 349 

resolvidos posteriormente pela Comissão. Após o relato, discussão e em seguida em votação as normas 350 

foram aprovadas com o registro de 15 (quinze) votos favoráveis e 6 (seis) abstenções. Primeiro Ponto da 351 

Pauta: Informes – Primeiro Informe: Reunião com Conselho Comunitário, Conselho Diretor  e 352 

comunidade acadêmica sobre a FEJ (Fundação Educacional de Jataí) – O Presidente informou que a 353 

reunião será realizada amanhã (30/03/2010) com início às 14:00 (quatorze horas) e término às 17:30 354 

(dezessete e trinta horas), para verificar perspectivas futuras em termos de FEJ. Segundo Informe: Internet 355 

– O Presidente informou que foi conseguido junto ao CERCOMP/Goiânia um no-break de 3 (três) KWA's e 356 

já foi encaminhado para Goiânia o pedido de dois no-breaks com 5 (cinco) KWA's para resolver 357 

definitivamente o problema. Terceiro Informe: REUNI – O Presidente informou sobre a reunião em Goiânia, 358 

na qual ele levou a proposta de dividir as quarenta vagas do Curso de Artes Visuais, porém o REUNI não 359 

admite, então deve ser criado um novo curso ou uma nova turma, e este novo curso ou turma terá a garantia 360 

de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), um técnico administrativo e dez professores e deve ter 361 

uma turma de quarenta alunos, com expansão para cinquenta. Portanto deve-se pensar em um curso noturno, 362 

multidisciplinar e com baixo custo de implantação. A idéia de um curso multidisciplinar é para tentar 363 

resolver o problema do mestrado em geografia, assim seriam solucionados dois problemas, porém tudo isso 364 

será apreciado e votado no conselho. O Prof. Euter Paniago Júnior disse que já que tem essa oportunidade, 365 

então se deve votar logo para não perder o curso. O Presidente propôs que até o dia sete de abril as 366 

coordenações encaminhem as propostas para que sejam levadas para a comissão avaliar, as propostas devem 367 

ser entregues via memorando. Quadragésimo Quinto Ponto da Pauta: Outros assuntos – O Professor 368 

Antonio Paulino C. Netto pediu para que seja pensada a readequação do estacionamento para as vagas para 369 

deficientes físicos. Nada mais havendo a discutir, o Sr. Presidente declarou encerrada a reunião às 17:36  370 

horas (dezessete horas e trinta e seis minutos), da qual, para constar, eu, Marinalva de Oliveira Teixeira, 371 

lavrei a presente ata que, lida e se achada em conforme, segue assinada pela Presidente dos trabalhos e pelos 372 

conselheiros  presentes à discussão e  votação........................................................................................... 373 

João Batista Pereira Cabral_____________________________________________________ 374 
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