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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 30 DE MARÇO DE 2010. 

 Aos trinta (30) dias do mês de março (03) do ano de dois mil e dez (2010) às quatorze horas e vinte minutos 1 

(14:20) reuniram-se no auditório maior da Unidade Jatobá, Campus Jataí/UFG, sob a presidência do Diretor 2 

em Exercício do CAJ, Prof. João Batista Pereira Cabral, os membros do Conselho Diretor, Funcionários da 3 

Fundação Educacional de Jataí, Vice-Presidente da Fundação Educacional de Jataí o Sr. Dias, Professores, 4 

técnico-administrativos e alunos do Campus Jataí (listados ao final desta), a reunião foi de caráter consultivo, 5 

o Sr. Presidente declarou abertos os trabalhos com o único ponto de pauta: Ponto da Pauta – Fundação 6 

Educacional de Jataí – O Presidente iniciou a reunião informando a lista dos convidados para a reunião e 7 

que não compareceram (OAB, Prefeitura, Sr. Meco, Sr. Adelino, CEFET e Câmara Municipal), disse ainda 8 

que professores, técnicos e alunos foram convidados. Em seguida o Presidente disse que em Goiânia o 9 

pedido de suplementação foi encaminhado, mas não existe perspectiva de pagamento ou de solucionar o 10 

problema e a reunião de hoje não é apenas para discutir o pagamento e quando foi para discutir sobre os 11 

pinheiros, vieram muitas pessoas, agora quando o problema é da UFG ninguém vem. O Presidente solicitou 12 

que o representante dos técnicos (Rodrigo Medeiros Gomes Maia) e também o representante dos 13 

professores FEJ (Marinês Rieth), passassem informações sobre os fatos. O Técnico-Administrativo Rodrigo 14 

Medeiros Gomes Maia disse que estava decepcionado pela situação. A Profª. Silvia Sobral Costa 15 

pede para falar, pois a Profª. Marinês Rieth não está se sentindo bem. Disse que o problema 16 

continua sempre o mesmo e que já foram feitos muitos documentos e agora os salários estão com 17 

três meses de atraso e o problema maior é que o convênio vence em 30/07/2010 (trinta de julho de 18 

dois mil e dez) e tem que ser renovado nesta data, porém é ano eleitoral e neste caso a política está 19 

atrapalhando, pois, todos querem resolver o problema sozinho para ganhar seu espaço, então os 20 

funcionários da FEJ estão sendo vítimas dessa guerra. O Presidente disse que gostaria de sair desta 21 

reunião com um encaminhamento, pois tem a questão da renovação do contrato, disse ainda que as 22 

programações do REUNI vão até 2012 (dois mil e doze) mas isso não resolve o problema do 23 

Campus em relação aos técnico-administrativos e o pessoal da FEJ ajudou o Campus desde o início, 24 

então eles merecem atenção. Neste momento chegou o Sr. Dias (Vice-Presidente da FEJ). O 25 

Presidente continuou dizendo que no Campus as cobranças são: internet, biblioteca, turmas sem 26 

aulas e não se preocupam com a FEJ, disse ainda que existe uma parceria UFG/FEJ/Prefeitura e 27 

Estado, então o que fazer com essa situação? O Sr. Dias disse que a questão do pagamento já foi 28 

publicada no diário oficial e já está no SEPLAN e o pagamento deve sair até amanhã, a FEJ está 29 

tentando fazer dois pagamentos, mas o Sr. Dias disse que acha que deve garantir pelo menos um. A 30 

Profª. Claudia Graziela Ferreira Lemes perguntou se dentro do conselho da FEJ existem algumas 31 
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preferências e lentidão na transmissão das informações necessárias e concluiu perguntando ao Sr. 32 

Dias se ele poderia responder a questão. O Sr. Dias disse que tem conhecimento dos trâmites dentro 33 

de Goiânia e que a preocupação atual é com a renovação do contrato e ele vai acompanhar esse 34 

contrato, pois conhece todo o trâmite, em seguida ele pediu apoio para dar sequência a isso.  A 35 

Profª. Claudia Graziela Ferreira Lemes perguntou ao Sr. Dias se a Presidente da FEJ, que é muito 36 

ocupada, vai delegar isso a ele. O Sr. Dias respondeu que irá se reunir com o conselho da FEJ para 37 

essa definição e depois passa as informações e disse ainda que não pode ocorrer o que está 38 

acontecendo no momento, pois as pessoas estão vivendo há três meses sem receber. Disse que irá 39 

reunir o conselho da FEJ para verificar a opinião deles e o que depender dele, ele tem condições de 40 

resolver. A Profª. Zilda de Fátima Mariano disse que o ideal para os funcionários seria receber os 41 

três meses em atraso, senão como ficam os outros? O Sr. Dias disse que tentarão pagar o primeiro 42 

salário antes do feriado e cobrarão o SEPLAN o tempo todo e se tiver dinheiro agora o próximo 43 

salário já será empenhado. O Prof. Edésio Fialho dos Reis disse que ouviu no rádio que o caso já 44 

estava solucionado, mas na verdade não está e que o problema de agora é igual ao de 2006 (dois mil 45 

e seis) que o convênio não foi renovado a tempo e o que assusta neste caso é porquê a FEJ deixou 46 

isso acontecer novamente, poderia ter sido programado outro período de vigência para esse 47 

convênio. Disse ainda que deveria tirar um encaminhamento interno e fazer uma reunião com a 48 

FEJ, Conselho Comunitário, Direção e Prefeitura para decidir essa questão, pois não adianta 49 

procurar culpados, deve-se procurar saídas. Questionou o que se pode fazer para resolver a questão 50 

e que muitos alunos não sabem o que está acontecendo, pois hoje são 17 (dezessete) professores da 51 

FEJ. Disse também que o Reitor fica em uma situação extremamente complicada, pois quem fez o 52 

convênio foi a Prefeitura e o Estado, então precisa verificar o que a Prefeitura, Reitoria, Direção, 53 

Conselho Comunitário e FEJ podem fazer nesse sentido. A Profª. Vera Lúcia Dias da Silva Fontana 54 

disse que nunca se tem uma reposta definitiva e já foram feitas várias tentativas e que a situação 55 

deveria ser resolvida de forma que não tenha perdas, e o que falta é fazer uma denúncia no 56 

Ministério Público dizendo que professores e técnicos estão sem receber. O Presidente questionou 57 

se alguém tem mais uma proposta a fazer e solicitou ao conselho um posicionamento quanto a 58 

questão.   A Profª. Claudia Graziela Ferreira Lemes disse que a proposta do Prof. Edésio foi bastante 59 

coerente e também a do Sr. Dias de encaminhar o convênio e acompanhar a assinatura. O Presidente 60 

disse que quanto a denúncia o jurídico da UFG deverá ser consultado, pois ele não pode fazer essa 61 

denúncia. O Prof. Fabrízzio Alphonsus Alves de Melo Nunes Soares disse que o convênio depende 62 

da assinatura de alguém e quem sofre são os professores, técnicos e alunos da UFG, então o 63 

governador só irá agir se a questão política apertar, disse que acha que deve colocar a questão 64 

juntamente com o Reitor para que ele pense como gestor para resolver o problema do Campus, 65 

poderia fazer uma licitação, contratar uma empresa para fazer o contrato do pessoal da FEJ e bancar 66 



3 

 

esses funcionários com recurso da UFG. A Profª. Luciana Aparecida Elias disse que foi assinado o 67 

documento e nem sempre a assinatura e o empenho vem juntos então é necessário formar uma 68 

equipe e acompanhar o andamento do convênio e que o Campus deve acompanhar isso mais de 69 

perto e o problema real é o convênio em si. Disse que a proposta do Prof. Fabrízzio é louvável, 70 

porém o Campus não tem dinheiro nem para livros, há oito anos tentou terceirizar o pagamento via 71 

FUNAPE, porém não foi viável e disse ainda que entende o que está havendo, pois já foi do quadro 72 

da FEJ. A Profª. Luciana Elias propôs que se forme uma equipe de trabalho e acompanhe o 73 

convênio. A Profª. Marinês Conceição Rieth Correa disse que como a Profª. Luciana disse a 74 

assinatura e uma coisa e o empenho é outra e que a UFG não pode deixar somente nas mãos da FEJ 75 

a questão da assinatura do novo convênio. O Técnico-administrativo Rodrigo Medeiros Gomes 76 

Maia disse que no Conselho Diretor passado ele pediu um dia de paralisação geral no Campus com 77 

a presença da mídia para a comunidade saber o que está acontecendo. Então sua proposta foi um dia 78 

de paralisação. O Prof. Cássio Aparecido Pereira Fontana perguntou se era possível ter duas 79 

fundações aqui. O Presidente respondeu que na UFG já tem duas a FUNAPE e RTVE e sugeriu a 80 

criação de uma fundação da UFG para tentar conseguir recursos federais, pois em toda renovação 81 

de convênio é esse sofrimento e questionou se a Prefeitura, hoje não tem condições de assumir essa 82 

folha que agora é bem menor. Pois se conseguir garantir os salários em dia pelo menos por cinco 83 

anos, já diminuem os problemas. Sugeriu que a questão seja cobrada ativamente da reitoria e 84 

sugeriu também a possibilidade de absorção dos funcionários como é feito em Brasília. O Prof. 85 

Edésio Fialho dos Reis disse que em 2004 (dois mil e quatro) foi levantada a questão de 86 

disponibilizar dinheiro para UFG efetuar os pagamentos e a resposta do ministro foi que 87 

juridicamente não era possível, disse ainda que uma terceirização sai muito cara e é um processo 88 

complicado. A Profª. Cecília Nunes Moreira disse que falta o envolvimento do reitor, pois ele tem 89 

muitos contatos e disse também que está decepcionada, pois na época dos pinheiros tinha um monte 90 

de gente aqui e que a paralisação tem que ser uma mobilização e que a proposta do Prof. Edésio 91 

Fialho dos Reis é importante e disse que acha que a Prefeitura pode pagar a folha e que os alunos 92 

querem paralisação na quarta-feira para emendar o feriado. Em seguida disse que a direção tem que 93 

batalhar junto a Prefeitura para resolver a questão. O Prof. Cássio Aparecido Pereira Fontana disse 94 

que hoje o Campus deve injetar na Prefeitura uma média de dez milhões, pois o comércio gira com 95 

alimentação, moradia, enfim com tudo, então o investimento do Campus em Jataí é muito grande e 96 

futuramente Jataí irá dever muito ao Campus, além disso o nível cultural da cidade cresce muito, 97 

hoje vem muitas pessoas de fora para cá e isso não tende a parar pela dimensão que o Campus está 98 

adquirindo, pois agora o Campus está aparecendo. O Presidente pediu para dar um encaminhamento 99 

quanto a paralisação e disse que para isso será necessário o apoio dos acadêmicos, pois paralisar 100 

para ficar em casa não adianta. O Acadêmico Rodrigo Alberto disse que os alunos não estão 101 



4 

 

informados e para conseguir mobilizar o pessoal dessa forma é complicado. A Profª. Luciana 102 

Aparecida Elias disse que a mobilização é feita pelos pares e ela está aqui porque o Prof. Edney 103 

Rocha Freitas esteve aqui e solicitou apoio. Disse ainda que quem vai mobilizar os alunos, são os 104 

alunos. O Presidente disse que a direção não é contra a paralisação e que se for decidido que irá 105 

acontecer a paralisação a questão será passada no conselho e será definida uma data. A Técnica-106 

Administrativa Carolina Oliveira e Oliveira disse que deve ser organizada uma comissão para 107 

organizar a questão da paralisação, com representantes de todas as áreas, assim a ação teria mais 108 

visibilidade. O Prof. Wagner Gouvêa dos Santos sugeriu que seja feito um abaixo assinado e que 109 

depois a situação seja levada até o reitor. O Prof. Euter Paniago Júnior disse que todas as sugestões 110 

apresentadas hoje, já tiveram impedimentos legais e que o mais difícil é dialogar com a sociedade, 111 

então tem que ter muitos critérios para levar isso para a sociedade, qualquer mobilização deve ser 112 

em um processo muito bem conduzido. Disse ainda que tem que sentar junto com a Prefeitura para 113 

resolver a questão e conseguir uma solução definitiva. Disse que a paralisação agora não tem 114 

sentido, pois só vai prolongar o feriado. Em seguida o Presidente listou as propostas: Primeira: 115 

reunião com a UFG, Prefeitura, Conselho Comunitário e Reitoria desde que tenha a garantia de não 116 

prejudicar os funcionários. Segunda: Formar uma equipe de trabalho junto a ADCAJ para fiscalizar 117 

o convênio. Terceira: Formar uma comissão para organizar a mobilização. O Presidente solicitou 118 

que essas duas comissões se reúnam o mais breve possível e que se for necessário ele pode chamar 119 

uma reunião extraordinária. Quarta: Possibilidade de absorção do quadro, conforme ocorre em 120 

Brasília. Quinta: Paralização. O Presidente disse que quanto ao convênio, ele necessita de uma 121 

resposta o mais rápido possível e que vai marcar a reunião com a reitoria para tratar desse assunto 122 

específico, então os encaminhamentos são esses. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou 123 

encerrada a reunião às 15:51  horas (quinze horas e cinquenta e um minutos), da qual, para constar, eu, 124 

Marinalva de Oliveira Teixeira, lavrei a presente ata que, lida e se achada em conforme, segue assinada pela  125 

Presidente dos trabalhos e pelos conselheiros  presentes à discussão, informo aos conselheiros que a lista de 126 

presença assinada durante a reunião, será anexada a esta ata............................................................................... 127 

João Batista Pereira Cabral_____________________________________________________________ 128 

Alessandra Daflon______________________________________________________________ 129 

Alessandra Pereira Cardoso ___________________________________________________________ 130 

Ana Carolina Verdejo_________________________________________________________________ 131 

Ana Lúcia Rezende Souza ____________________________________________________________ 132 

Anne de Oliveira ____________________________________________________________________ 133 

Bruno Loureiro da Silva ______________________________________________________________ 134 

Calixto Júnior de Souza_______________________________________________________________ 135 

Carolina Oliveira e Oliveira___________________________________________________________ 136 
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Cássio Aparecido Pereira Fontana_____________________________________________________ 137 

Cátia Regina Assis Almeida Leal ______________________________________________________ 138 

Cecília Nunes Moreira _______________________________________________________________ 139 

Christian Dias Cabacinha _____________________________________________________________ 140 

Clarito de Souza Lima ________________________________________________________________ 141 

Claúdia Graziela Ferreira Lemes _______________________________________________________ 142 

Cleusely Martins de Souza ____________________________________________________________ 143 

Coraci Helena do Prado ______________________________________________________________ 144 

Cristielle Nunes Souto________________________________________________________________ 145 

Dalila Campos Lima ________________________________________________________________ 146 

Daniel de Paula Conti ________________________________________________________________ 147 

Daniel Inácio A de Oliveira ___________________________________________________________ 148 

Daniela Silva Saldanha Barros_________________________________________________________ 149 

Denise Martins Guimarães ____________________________________________________________ 150 

Divina Nice Martins Cintra ___________________________________________________________ 151 

Edgar Alain Collao Saenz _____________________________________________________________ 152 

Elci Ferreira Mendes Piochon__________________________________________________________ 153 

Eliane Vanessa Torres ________________________________________________________________ 154 

Ernani de Oliveira Rodrigues __________________________________________________________ 155 

Euter Paniago Júnior _________________________________________________________________ 156 

Evaci Silva do Nascimento_______________________________________________________ 157 

Fabrízzio Alphonsus Alves Melo Nunes Soares___________________________________________ 158 

Felipe Costa Marão___________________________________________________________________ 159 

Gean Carlos Araújo Diniz______________________________________________________________ 160 

Gean M. Monteiro____________________________________________________________________ 161 

Gerson Ferreira de Santana____________________________________________________________ 162 

Giovanni Cavichioli Petrucelli_________________________________________________________ 163 

Gracilia de Souza Silva ______________________________________________________________ 164 

Hamanda Martins Alves ______________________________________________________________ 165 

Henrique Almeida Fernandes __________________________________________________________ 166 

Iolanda Vieira de Souza ______________________________________________________________ 167 

José Diolindo da Silva ______________________________________________________________ 168 

José Lopes de Menezes ______________________________________________________________ 169 

Juliano de Carvalho Vilela ____________________________________________________________ 170 

Lara Patrícia Alves de Souza __________________________________________________________ 171 
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Marcos Wagner Sousa Ribeiro_________________________________________________________ 172 

Maria do Carmo F. Silva ______________________________________________________________ 173 

Maria Emília Peres Pessuti ___________________________________________________________ 174 

Marilda Moraes Leonis ______________________________________________________________ 175 

Marinês Conceição Rieth Corrêa ______________________________________________________ 176 

Murilo Borges Silva _________________________________________________________________ 177 

Nelson Rodrigo Pedon ______________________________________________________________ 178 

Nicaele Luan de Moura Sousa ________________________________________________________ 179 

Patrícia de Sá Barros _______________________________________________________________ 180 

Regisnei Aparecido O Silva __________________________________________________________ 181 

Roberto Borges Filho ________________________________________________________________ 182 

Rodrigo Medeiros Gomes Maia _______________________________________________________ 183 

Roosevelt A Silva ___________________________________________________________________ 184 

Rosiele de Freitas Silva ______________________________________________________________ 185 

Samuel Mariano Gislon da Silva ______________________________________________________ 186 

Sara de Assunção da S. Pinto _________________________________________________________ 187 

Sebastião Cabral Netto _______________________________________________________________ 188 

Silmara de Goes ____________________________________________________________________ 189 

Silvia Sobral Costa __________________________________________________________________ 190 

Sr. Dias ___________________________________________________________________________ 191 

Thays Nascimento Costa ____________________________________________________________ 192 

Wagner Gouvea dos Santos __________________________________________________________ 193 

Marinalva de Oliveira Teixeira__________________________________________________________ 194 

Zilda de Fátima Mariano______________________________________________________________ 195 


