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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS – CAMPUS JATAÍ 

ATA Nº. 008/2013/CAJ/UFG 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DO CAMPUS JATAÍ 

REALIZADA EM 29 DE MAIO DE 2013. 

Aos vinte e nove dias do mês de maio do ano de dois mil e treze às quatorze horas e dezessete minutos 1 

reuniram-se no auditório maior da Unidade Jatobá, Campus Jataí/UFG, sob a presidência do Prof. Wagner 2 

Gouvêa dos Santos, Diretor do Câmpus Jataí da Universidade Federal de Goiás, os membros do Conselho 3 

Diretor: Prof. Raimundo Rodrigues Gomes Filho, Coordenador do Curso de Agronomia; Prof.ª Ivanildes 4 

Solange da Costa Barcelos, Coordenadora do Curso de Biomedicina; Prof. Antônio Paulino da Costa Netto, 5 

Coordenador do Curso de Ciências Biológicas Bacharelado; Prof. Italo Tiago da Cunha, representante do 6 

Curso de Ciência da Computação; Prof.ª Valquíria Coelho Pina Paulino, Coordenadora do Curso de 7 

Enfermagem; Prof. Robson Schaff Corrêa, representante do Curso de Engenharia Florestal; Prof. Viviane 8 

Oliveira Gonçalves, Coordenador do Curso de Educação Física Licenciatura; Prof. Marcos Gonçalves 9 

Santana, Coordenador do Curso de Educação Física Bacharelado; Prof. Rodrigo Paschoal Prado, 10 

Coordenador do Curso de Fisioterapia; Prof. Rosana Alves Ribas Moragas, representante do Curso de 11 

Geografia Licenciatura; Prof. Marcos Antônio de Menezes, Coordenador do Curso de História; Prof.ª 12 

Santinha Neuda Alves do Lago, Coordenadora do Curso de Letras Inglês; Prof.ª Vânia Carmem Lima, 13 

Coordenadora do Curso de Letras Português; Prof. Graciele Paraguaia Silveira, Vice Coordenadora do Curso 14 

de Matemática; Prof.ª Marciana Gonçalves Farinha, Coordenadora do Curso de Psicologia; Prof.ª Eva 15 

Aparecida de Oliveira, Coordenadora do Curso de Pedagogia; Prof. Francismário Ferreira dos Santos, 16 

Coordenador do Curso de Química Bacharelado; Prof. Gildiberto Mendonça de Oliveira, Coordenador do 17 

Curso de Química Licenciatura; Prof. Dyomar Toledo Lopes, Coordenador do Curso de Medicina 18 

Veterinária; Prof. Arthur dos Santos Mascioli, Coordenador do Curso de Zootecnia; Edésio Fialho dos Reis, 19 

Coordenador do Mestrado em Agronomia; Prof. Marcos Lázaro Moreli, Coordenador do Mestrado em 20 

Ciências Aplicadas à Saúde; Prof.ª Adriana de Oliveira Dias, representante do Mestrado Matemática-21 

PROFMAT; Prof.ª Alessandra Feijó Marcondes Viu, representante dos Professores Associados; Prof.ª Cecília 22 

Nunes Moreira, Representantes dos Professores Adjuntos; Prof. Fernando Silva dos Santos, representante dos 23 

Professores Assistentes; Prof. Ricardo Alexandre Figueiredo de Matos, Presidente da CIS, Prof. Alessandro 24 

Martins, Vice-Diretor do Câmpus Jataí-UFG; Os Servidores: Alécio Perini Martins, Marcos Humberto Silva 25 

de Assis, e Ricardo Porto Simões Mathias, representando os servidores técnico-administrativos; Os 26 

Discentes: Luciana Aparecida Ferreira, Renan Vinícius Aranha, representante dos discentes. Verificado o 27 

“quórum”, o Senhor Presidente declarou abertos os trabalhos. Primeiro Ponto da Pauta: Informes: 28 

Primeiro a Prof.ª Eliana Melo Machado Moraes passou os INFORMES DA ASSESSORIA DE 29 

GRADUAÇÃO: Disse que foi entregue o RGCG e pediu que fosse solicitada a leitura e o estudo 30 

entre os pares, informou que a média 6,0 (seis) passaria a ser cobrada a partir do segundo semestre 31 

de 2013. Falou quanto a relação de Documentos exigidos para a autorização e o reconhecimento de 32 

cursos de graduação — INEP/MEC, providenciar os dados com antecedência, organizar os 33 
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documentos. Informou que os cursos que apresentaram os relatórios para a CAVl/PRODRH-UFG, 34 

no ano letivo de 2012 (dois mil doze), foram: Agronomia, Biomedicina, Ciências Biológicas, 35 

Educação Física, Enfermagem, Engenharia Florestal, Fisioterapia, Geografia, Matemática, 36 

Medicina Veterinária, Pedagogia e Psicologia. No caso de Dúvidas, falar com a professora Patrícia, 37 

do curso de Fisioterapia. Disse que os dados estavam disponíveis na página da CAVI/PRODIRH. 38 

Disse que foi entregue aos coordenadores o Folder do Programa de Mobilidade Estudantil (PME) e 39 

pediu que o observassem o Calendário Acadêmico: 15/04 (quinze de abril) a 23/05 (vinte e três de 40 

maio) - solicitar a participação no PME (Programa de Mobilidade Estudantil) com ingresso no 41 

segundo semestre de 2013 (dois mil e treze); 02/09 (dois de setembro) a 23/10 (vinte e três de 42 

outubro) - solicitar a participação no PME (Programa de Mobilidade Estudantil) com ingresso no 43 

primeiro semestre de 2014 (dois mil e quatorze). Em seguida falou do Programa de Mobilidade do 44 

MERCOSUL (PMM) ocorrido em Florianópolis – SC. Disse que a Avaliação foi positiva, que tinha 45 

a previsão de 4.000 (quatro mil) bolsas; Disse que a reprovação de alunos brasileiros era grande, 46 

média de 20% (vinte por cento). Outro informe foi que a Assessoria atendia muitos telefonemas 47 

para dar informações sobre telefones de outros coordenadores e secretários de cursos. Informe 48 

sobre Monitorias, disse que teve uma ampliação do número de monitores no ano letivo de 2013 49 

(dois mil e treze) para os cursos, disse que hoje o Câmpus tinha 101 (cento e um) monitores e 50 

muitos problemas em relação a documentação, o que atrapalhava o pagamento, portanto, solicitou 51 

que fosse observada a questão da frequência, falou também do caso de cursos escolhendo 52 

monitores sem o Edital. Em seguida disse que os coordenadores receberam informações sobre os 53 

seguintes Dados: Alunos matriculados no sistema ate 10/05 (dez de maio), vagas não preenchidas, 54 

Telefones e e-mails da Assessoria, SIDIS, Monitorias, Estagiários — Eliana Moraes — e-mails e 55 

telefones, Lista dos coordenadores, vice coordenadores e secretários de cursos do Campus 56 

Jataí/UFG. E, em seguida informou que a Assessoria respondia também pelos Programas de 57 

intercâmbios e de Mobilidade internacional e o responsável pelas orientações era o Tairone. Disse 58 

que o Câmpus tinha quatro professores que se inscreveram para receber alunos de Cabo Verde e 59 

que foram ofertadas 6 (seis) vagas para o Campus Jataí. Mais uma informação foi sobre colocação 60 

dos Displays, nesta semana. Estavam sendo afixados, na parede próximo as portas, para colocação 61 

dos horários de locação das salas. Falou também sobre os problemas que tivemos foram 62 

ocasionados por lançamentos equivocados no Sistema. Informou sobre a implantação do Sistema 63 

na UFRN (Universidade Federal do Rio Grande do Norte) que foi iniciado em abril e estavam 64 

trabalhando nas planilhas da graduação e as Reuniões com a equipe estavam ocorrendo nas terças-65 

feiras em Goiânia. Quanto aos PPCs (Projetos Pedagógicos dos Cursos) - Os Cursos que ainda 66 

trabalhavam com os PPCs (Projetos Pedagógicos dos Cursos) de Goiânia eram cinco cursos. Então 67 

ela solicitou agilidade das Coordenações e dos NDE’s (Núcleos Docentes Estruturantes) para os 68 

encaminhamentos devidos e atenção aos requisitos legais, principalmente no que diz respeito as: 69 

Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de 70 

História e Cultura Afro-Brasileira e Africana (Resolução CNE/CP N.º 01 de 17 de junho de 2004). A 71 
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Educação das relações Étnico-Raciais, bem como o tratamento de questões e temáticas que dizem respeito 72 

aos afrodescendentes estavam inclusas nas disciplinas e atividades curriculares do curso? E também as 73 

Políticas de educação ambiental (Lei n.º 9795, de 27 de abril de 1999 e Decreto N.º 4.281 de 25 de junho 74 

de 2002) – Há integração da educação ambiental às disciplinas do curso de modo transversal, contínuo e 75 

permanente? Em seguida a Professora falou sobre disciplinas descobertas, disse que seria realizado um 76 

estudo no interior dos cursos para viabilizar a oferta das disciplinas e que os dados do RH nos mostravam 77 

que foram renovados todos os contratos solicitados. Quanto aos Concursos tem ocorrido atraso de alguns 78 

porque alguns cursos não têm encaminhado as solicitações no tempo devido. Por exemplo, o concurso 79 

encerrou no dia 17/05 (dezessete de maio) e a documentação chegou ao setor de Recursos Humanos somente 80 

no dia 28/05 (vinte e oito de maio). O Próximo informe foi sobre a Prática como Componente Curricular 81 

(licenciaturas), disse que equívocos por parte da carga horária das disciplinas de NC ou Teóricas destinadas a 82 

PCC, então se entendeu que isso não era legal sob o ponto de vista da Resolução, o que acarretaria problemas 83 

na Resolução. Disse que o Curso de Letras era o curso que mais atendia a resolução — ONGs, associações, 84 

outros espaços, faltava ampliar a visão da Prática. Disse que não havia uma condenação aos cursos que 85 

transformaram a PCC em disciplinas, pois as disciplinas se atêm ao desenvolvimento de metodologias de 86 

ensino. E a PCC não poderia ser tão reducionista assim e os problemas, a não disponibilidade dos PPC’s 87 

atualizados na Página da PROGRAD (Pró-Reitoria de Graduação) feria inclusive a lei Portaria n.º 40 88 

(quarenta), disse que não poderia colocar como Núcleo Livre. Informou em seguida que a Coordenação de 89 

Estágio do Câmpus tinha Coordenadores Gerais: O Professor Murilo Borges Silva, lotado no Curso de 90 

História que atenderá as licenciaturas e a professora Giulena Rosa Leite, lotada no Curso de Enfermagem, 91 

que atenderá os cursos de Bacharelado. Finalizando os informes a professora solicitou a atualização dos sites 92 

dos cursos. INFORMES DA DIREÇÃO: O Presidente solicitou mais zelo quanto ao uso do 93 

auditório, informou que muitas vezes os materiais são retirados do local e não são devolvidos. 94 

Pediu que as mesas não fossem deslocadas das salas de aula. Solicitou cuidado e respeito às 95 

normas de trânsito dentro da Cidade Universitária, pois tem recebido muitas reclamações de 96 

direção na contramão, alta velocidade, mesmo com a colocação da sinalização isso não diminuiu, 97 

então pediu que tentassem seguir dentro do Câmpus as normas que eram respeitadas lá fora. A 98 

Prof.ª Alessandra Feijó Marcondes Viu sugeriu que fosse feito uma campanha mais efetiva, pois 99 

mesmo presenciando um erro de trânsito não tinha o que fazer. O Presidente disse que a SMT 100 

(Secretaria Municipal de Trânsito) fará visitas ao Câmpus, mas ainda não vieram devido  a falta de  101 

pessoal suficiente, mas o pedido já foi feito. Disse que a campanha estava ocorrendo e que sugeria 102 

que os professores reforçassem essa questão junto aos alunos, e se alguém tivesse uma sugestão de 103 

uma ação melhor que, por favor, encaminhasse para a Direção, poderia ser em forma de um projeto 104 

de extensão. O Prof. Ricardo Alexandre Figueiredo de Matos disse que a campanha não estava 105 

funcionando, porque não adiantava falar com os alunos, disse que poderia enfatizar na vinda da 106 

SMT (Secretaria Municipal de Trânsito) ou trazer emissoras de televisão para filmar as 107 

irregularidades e divulgar, isso chamaria a atenção. O Prof. Arthur dos Santos Mascioli pediu que 108 

fossem criados mais espaços para estacionamentos, se houvesse possibilidade, sugeriu que fosse 109 
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criada uma faixa amarela próxima a Central II (dois) para ter um fluxo para subir e descer. O 110 

Presidente falou de problemas que estavam ocorrendo em festas de repúblicas que utilizavam o 111 

nome da UFG (Universidade Federal de Goiás) e CAJ (Câmpus Jataí), disse que essa utilização era 112 

proibida, pois essas festas não faziam parte dos projetos de extensão do Câmpus. O Prof. 113 

Alessandro Martins informou que estava trabalhando para a viabilização da festa junina na 114 

Unidade Riachuelo, disse que devido ao acidente ocorrido em Santa Maria, ficou mais difícil 115 

conseguir essas autorizações. Falou que quanto as festas realizadas em casas e com utilização do 116 

nome da universidade, havia casos de pessoas com problemas de drogas, álcool e promiscuidade e 117 

se a polícia for notificar isso o dono da casa será notificado, disse que tinha notícias de professores 118 

participando destas festas, disse que era necessário prudência. A Prof.ª Alessandra Feijó Marcondes 119 

Viu sugeriu que ao receber os calouros que essas falas fossem feitas, mas que isso não era caso de 120 

conselho e sim de polícia. O Prof. Antônio Paulino da Costa Netto disse que o problema era maior 121 

e que quando ocorresse esse tipo de problema deveria notificar o Centro Acadêmico e a polícia 122 

tinha que agir e que o aluno que arcasse com as consequências. O Prof. Arthur dos Santos Mascioli 123 

falou sobre a EXPAJA (Exposição Agropecuária de Jataí) que acontecerá no dia 10 (dez) de junho, 124 

disse que a organização do evento disponibilizou uma tenta de dez por dez, para que a universidade 125 

possa expor os cursos e que existia a chance de conseguir um galpão de seis por seis, 126 

gratuitamente, sugeriu que o conselho pensasse no próximo calendário a inclusão deste evento, 127 

pois era uma ótima oportunidade para os alunos. Em seguida ele solicitou a compreensão para que 128 

os professores dispensassem os alunos da frequência, diante da apresentação do certificado de 129 

participação no evento. O Acadêmico Renan Vinícius Aranha disse que quanto às festas com uso da 130 

marca da universidade a orientação era que o uso indevido fosse informado a ASCOM (Assessoria de 131 

Comunicação), pois isso será repassado para a Assessoria Jurídica. Em seguida o Técnico Administrativo 132 

Francys Pimenta Faria apresentou os pontos da Assessoria de Pesquisa: Segundo Ponto da Pauta: Projeto 133 

de pesquisa: O controle do crime e a punição na República Velha: entre o Higienismo Urbano e o 134 

Coronelismo Rural – Coordenador: Prof. David Santos Fonseca; Terceiro Ponto da Pauta: Projeto de 135 

pesquisa: Educação no campo e desenvolvimento rural: análise das escolas no campo na Microrregião 136 

Geográfica de Iporá-GO – Coordenador: Silvaci Gonçalves Santiano Rodrigues; Quarto Ponto da Pauta: 137 

Projeto de pesquisa: Processo saúde-doenças crônicas-cuidado – Coordenadora: Prof.ª Cintia Bragheto 138 

Ferreira; Quinto Ponto da Pauta: Projeto de pesquisa: Ensino de Botânica: como criar ferramentas 139 

didáticas atrativas e eficientes para alunos do ensino médio? – Coordenador: Prof. Christiano Peres Coelho; 140 

Sexto Ponto da Pauta: Projeto de pesquisa: Valores de referência para o teste de caminhada de seis 141 

minutos em crianças saudáveis – Coordenadora: Prof.ª Patrícia de Sá Barros; Sétimo Ponto da Pauta: 142 

Projeto de pesquisa (Prorrogação): Atenção à saúde de portadores de diabetes mellitus cadastrados na 143 

Unidade Básica de Saúde do Município de Jataí – Goiás – Coordenadora: Prof.ª Patrícia de Sá Barros; nova 144 

data de encerramento: 31/07/2015, relatados pela Comissão do Conselho Diretor e lidos pelo Técnico 145 

Administrativo Francys Pimenta Faria, todos os relatos com pareceres favoráveis. Em votação os projetos de 146 

pesquisa foram aprovados com o registro de 28 (vinte e oito) favoráveis e 2 (duas) abstenções. Oitavo Ponto 147 
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da Pauta: Relatório Semestral de Pós-Graduação Doutorado do Prof. André Amaral Bravin, do interesse 148 

Curso de Psicologia; Nono Ponto da Pauta: Relatório semestral de Pós-Graduação Doutorado da Prof.ª 149 

Elizabeth Gottschalg Raimann, do interesse Curso de Pedagogia; Décimo Ponto da Pauta: Relatórios 150 

Semestrais de Pós-Graduação Doutorado do Prof. Alysson Tobias Ribeiro da Cunha, do interesse do  151 

Curso de Matemática, relatados pela Comissão do Conselho Diretor e lidos pelo Técnico Administrativo 152 

Francys Pimenta Faria, todos os relatos com pareceres favoráveis. Em votação os projetos de pesquisa foram 153 

aprovados com o registro de 29 (vinte e nove) favoráveis e 1 (uma) abstenção. Décimo Primeiro Ponto da 154 

Pauta: Relatório Final de Pós-Graduação Pós-Doutorado do Prof. Hildeu Ferreira da Assunção, do 155 

interesse do Curso de Geografia, relatado pela Comissão do Conselho Diretor e lido pelo Técnico 156 

Administrativo Francys Pimenta Faria, relato com parecer favorável. Em votação o relatório final de pós-157 

doutorado foi aprovado com o registro da unanimidade dos votos. Décimo Segundo Ponto da Pauta: 158 

Solicitação de Prorrogação de Afastamento para Pós-Graduação Doutorado do Prof. Alysson Tobias 159 

Ribeiro da Cunha, do interesse Curso de Matemática, relatado pela Comissão do Conselho Diretor e lido 160 

pelo Técnico Administrativo Francys Pimenta Faria. O relato informava que o Professor solicitou 161 

prorrogação de afastamento até 08/09/2013 (oito de setembro de dois mil e treze) e que o colegiado do curso 162 

aprovou a prorrogação e assumiu as aulas do professor, relato com parecer favorável. Em votação a 163 

solicitação de prorrogação de afastamento para pós-graduação foi aprovada com o registro de 28 (vinte e 164 

oito) votos favoráveis e 2 (duas) abstenções. Décimo Terceiro Ponto da Pauta: Solicitação de 165 

Afastamento para Pós-Graduação Doutorado da Prof.ª Eveline Borges Vilela Ribeiro, do interesse do 166 

curso de Química, relatado pela Comissão do Conselho Diretor e lido pelo Técnico Administrativo Francys 167 

Pimenta Faria. O relato informava que a coordenação do curso concordava com a saída, mas vinculou a saída 168 

a liberação de um professor substituto, o parecer era favorável. Décimo Quarto Ponto da Pauta: 169 

Solicitação de Afastamento para Pós-Graduação Doutorado da Prof.ª Lilian Ferreira Rodrigues Brait, do 170 

interesse do curso de Educação Física, relatado pela Comissão do Conselho Diretor e lido pelo Técnico 171 

Administrativo Francys Pimenta Faria. O relato informava que a coordenação do curso concordava com a 172 

saída, condicionando a liberação do professor substituto, o parecer também era favorável. O Técnico 173 

Administrativo Alécio Perini Martins questionou se aprovasse e não tivesse substituto, o que faria? O 174 

Presidente disse que o processo voltará ao conselho. O Prof. Edésio Fialho dos Reis disse que a PRPPG (Pró-175 

Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação) tinha adotado a estratégia de aprovar no conselho e encaminhará para 176 

a PRODIRH (Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional e Recursos Humanos), então questionou porque 177 

não fazer o encaminhamento direto a Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional e Recursos Humanos. 178 

Em votação os relatos foram aprovados com o registro de 27 (vinte e sete) votos favoráveis e 7 (sete) 179 

abstenções. Décimo Quinto Ponto da Pauta: Solicitação de afastamento para participação em evento no 180 

exterior do interesse da Administradora Simone Rezende do Carmo; Décimo Sexto Ponto da Pauta: 181 

Solicitação de afastamento para participação em evento no exterior do interesse da Prof.ª Patrícia de Sá 182 

Barros, relatados pela Comissão do Conselho Diretor e lidos pelo Técnico Administrativo Francys Pimenta 183 

Faria, todos os relatos com pareceres favoráveis. Em votação as solicitações de afastamento para 184 

participação em evento no exterior foram aprovadas com o registro de 27 (vinte e sete) votos favoráveis e 3 185 
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(três) abstenções. Décimo Sétimo Ponto da Pauta: PPC (Projeto Pedagógico do Curso) do Curso de 186 

Psicologia – Alteração, relatado pela Prof.ª Eliana Melo Machado Moraes (Assessora de Graduação do 187 

CAJ/UFG), a relatora disse que o parecer era favorável, pois o projeto atendia às adequações necessárias. Em 188 

votação o relato do Projeto Pedagógico do Curso foi aprovado com o registro de 29 (vinte e nove) votos 189 

favoráveis e 1 (uma) abstenção. Décimo Oitavo Ponto da Pauta: PPC (Projeto Pedagógico do Curso) do 190 

Curso de Medicina Veterinária – Relatora: Prof.ª Eliana Melo Machado Moraes (Assessora de Graduação 191 

do CAJ/UFG). Foi solicitada a retirada deste ponto da pauta. O Prof. Dyomar Toledo Lopes justificou a 192 

retirada do ponto, para adequações. O Professor solicitou também a retirada do ponto de pauta número vinte 193 

e um, que no lugar do processo ir para a coordenação do curso, foi para o Hospital Veterinário por um erro de 194 

logística. Décimo Nono Ponto da Pauta: Processos de Estágio Probatório e Progressão Horizontal. 195 

Relator CAD/CAJ. Processos de Estágio Probatórios e/ou Progressão Horizontal, relatados pela comissão 196 

presidida pela Prof.ª Drª. Cecília Nunes Moreira: Relatório Parcial / Final de Estágio Probatório: Processo 197 

23070.010001/2010-14 – José Hortencio Mota; Processo 23070.008137/2010-64 – Daniela Pereira Dias;  198 

Processo 23070.016730/2010-84 – Frederico Augusto Toti; Processo 23070.005079/2010-17– Carlos 199 

Rogério Andrade. Relatório Parcial de Estágio Probatório: Processo 23070.016749/2010-21– Christiane 200 

Ricaldoni Giviziez; Processo 23070.016045/2010-58 – Thelma Shirlen Soares; Processo 201 

23070.016745/2011-23 – Willian Ferreira da Silva. Processos de Progressão Horizontal: Processo 202 

23070.000377/2013-63 – Silvia Correa Santos. Processos de Progressão Horizontal e Estágio Probatório, 203 

relatados pela comissão presidida pela Prof.ª Sandra Aparecida Benite Ribeiro: Processos de Progressão 204 

Horizontal: Processo 23070.027488/2012-36 – Marlon Zortéa; Processo 23070.000792/2013-17 – Darly 205 

Geraldo de Sena Júnior; Processo 23070.001336/2013-94 – Marcelo Borges Henriques. Processos de 206 

Estágio Probatório: Processo 23070.000185/2012-76 – Cintia Bragheto Ferreira; Processo 207 

23070.005516/2012-64 – Paulo Afonso Parreira Junior; Processo 23070.019849/2010-17 – Graciele 208 

Paraguaia Silveira; Processo 23070.019176/2010-97 – Allison Gustavo Braz; Processo 23070.023416/2010-209 

58 – Thaís Rocha Assis; Processo 23070.019522/2010-37 – Vanessa Cristina Stein; Processo 210 

23070.019925/2010-86 – Graziele Alves Amaral; Processo 23070.023413/2010-14 – Evenile Borges Vilela 211 

Ribeiro; Processo 23070.019326/2011-43 – Robson Schaff Corrêa; Processo 23070.022587/2012-21 – 212 

Kamila Rodrigues Coelho; Processo 23070.006859/2012-46 – Ana Carolina Gondim Inocencio. Processos 213 

de Progressão Horizontal e Estágio Probatório, relatados pela comissão presidida pela Prof.ª Vera Lúcia 214 

Dias da Silva Fontana: Probatório Parcial / Final: Processo 23070.007659/2010-71 – Alexandre Rodrigo 215 

Choupina de Andrade Silva; Processo 23070.004564/2010-73 – Maurício José Alves Bolzam; Processo 216 

23070.004570/2010-21 – Dyomar Toledo Lopes, Processos de Estágio Probatório Parcial: Processo 217 

23070.002492/2012-69 – Giselle Soares Passos; Processo 23070.006013/2010-44 – Lúcia Helena M.M. 218 

Oliveira; Processo 23070.002492/2012-91 – Márcio Moraes Lopes; Processo 23070.013001/2012-38 – Ana 219 

Paula Freitas Vilela; Processo 23070.016037/2010-10 – José Higino Damasceno Júnior; Processo 220 

23070.010473/2010-77 – Fabiano Campos Lima; Processo 23070.000187/2012-65 – Grace Kelly Souza 221 

Carma Goulart. Processos de Progressão Horizontal: Processo 23070.003780/2013-44 – Ana Luisa Aguiar 222 

de Castro; Processo 23070.023962/2012-51 – Nestor Persio Alvim Agricola. Todos os relatórios de Estágio 223 
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Probatório e progressão horizontal com avaliações aprovadas pela CAD (Comissão de Avaliação Docente). 224 

Em votação os relatórios foram aprovados com o registro da unanimidade dos votos. Vigésimo Ponto da 225 

Pauta: Projetos de Extensão e Cultura, relatados pelo Prof. Ricardo Alexandre Figueiredo de Matos, os 226 

seguintes projetos: Vermicompostagem: a minhoca a favor do meio ambiente. Coordenadora: Ana Luísa 227 

Aguiar de Castro (Cadastro de Ação); Atendimento Médico Veterinário a cães e gatos da região sudoeste 228 

goiana no Hospital Veterinário da Universidade Federal de Goiás, Câmpus Jataí. Coordenadora: 229 

Andreia Vitor Couto do Amaral (Cadastro de Ação); Intervenções clínicas na Estratégia de Saúde da 230 

Família. Coordenador: Tales Vilela Santeiro (Relatório Parcial de Ação); Grupo de Encontro e Reflexão: 231 

Escolhi a Psicologia. E Agora? – Projeto Piloto. Coordenador: Tales Vilela Santeiro (Relatório Parcial de 232 

Ação); Psicanálise e arte: laboratório de experiências emocionais formadoras. Coordenadora Maria de 233 

Fátima Pessoa de Assis (Recadastro de Ação); Ciclo de Estudos e Palestras – PET Enfermagem – 234 

Campus Jataí. Coordenadora: Marise Ramos de Souza (Recadastro de Ação); Trabalho e Educação: 235 

formação do trabalhador e do educador. Coordenadora: Laís Leni Oliveira Lima (Relatório Parcial de 236 

Ação); Alfabetização e letramento de jovens e adultos. Coordenadora: Hercília Maria Fayão Beneti 237 

(Relatório Parcial de Ação devolvido ao proponente); Enfermagem na Comunidade Carcerária. 238 

Coordenadora: Ângela Lima Pereira Nogara (Relatório Final da Ação); Grupos de promoção de saúde 239 

para calouros e egressos universitários. Coordenador: Tales Vilela Santeiro (Relatório Parcial de Ação); 240 

Grupo de Encontro e Reflexão: Já tá aí? Já tá lá? Não: Já tô aqui! Coordenador: Tales Vilela Santeiro 241 

(Relatório Parcial de Ação); Manuais de Procedimento Operacionais Padrão: normatizando e criando 242 

boas práticas no Centro Municipal de Saúde Dr. Serafim de Carvalho em Jatai/GO. Coordenadora: 243 

Giulena Rosa Leite (Relatório Final de Ação); Serviço de Apoio Psicológico. Coordenador: Tales Vilela 244 

Santeiro (Relatório Parcial de Ação); Mostra de Linguagens de Programação. Coordenador: Paulo Afonso 245 

Parreira Júnior (Relatório Parcial de Ação); CORPORE. Coordenadora: Keila Marcia Ferreira de Macedo 246 

(Relatório Final de Ação); Mural PET-ENF. Coordenadora: Marise Ramos de Souza (Recadastro de Ação); 247 

Ensinar e aprender com o computador: a infoinclusão. Coordenadora: Hercília Maria Fayão Beneti 248 

(Relatório Parcial de Ação); O uso de diferentes fontes e linguagens no ensino de História. Coordenadora: 249 

Sandra Nara da Silva Novais (Cadastro de Ação); II Semana de Enfermagem do Centro Municipal de 250 

Saúde Dr. Serafim de Carvalho de Jataí. Coordenadora: Giulena Rosa Leite (Cadastro de Ação); I 251 

Simpósio Nacional de Letras e X Semana de Letras CAJ/UFG. Coordenadora: Coraci Helena do Prado 252 

(Cadastro de Ação); I Encontro de Estudos Biológicos do Sudoeste Goiano. Coordenador: Christiano 253 

Peres Coelho (Cadastro de Ação); XI SEMAVET. Coordenadora: Andreia Vitor Couto do Amaral (Cadastro 254 

de Ação); Gestão Estratégica para uso Sustentável do Núcleo de Prática Corporal – Câmpus Jataí. 255 

Coordenador: Chaysther de Andrade Lopes (Cadastro de Ação); Palestras e Mini-Cursos de Atualização 256 

em Saúde. Coordenadora: Marise Ramos de Souza (Cadastro de Ação). Em votação, os projetos de Extensão 257 

e Cultura foram aprovados com o registro da unanimidade dos votos. Vigésimo Primeiro Ponto da Pauta: 258 

Contrato Particular de Prestação de Serviços – Icinera Tratamento do Resíduos Ltda & Silvergold 259 

Reciclagem de Produtos não Metálicos – Ltda. Relator: Prof. Dyomar Toledo Lopes – Retirado da Pauta. 260 

Vigésimo Segundo Ponto da Pauta: Processo 23070.012118/2011-13 – Convênio EMATER-GO – 261 
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Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural – GO, relatado pelo Prof. Edésio Fialho dos Reis, o relator, 262 

iniciou fazendo um histórico da situação, conforme consta no relato: Da minuta – Relatório: Trata o presente 263 

processo da minuta convênio que entre si celebram a Universidade Federal de Goiás, com a interveniência do 264 

Câmpus Jatai/UFG, e a Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária do 265 

Estado de Goiás-EMATER, visando a cooperação técnica e científica para executar programas, projetos e 266 

atividades relacionados ao ensino, pesquisa, extensão e cultura a serem desenvolvidos no CAJ/UFG. Do 267 

objeto: Este Convênio tem por objetivo o estabelecimento de normas de procedimento entre a UFG e a 268 

EMATER, visando desenvolver atividades de ensino, pesquisa e extensão, de acordo com o plano de trabalho 269 

integrante deste convênio a ser apresentado e aprovado, em consonância com as especializações e 270 

disponibilidades dos seus respectivos quadros de pessoal e de suas capacidades instaladas. Das obrigações 271 

dos partícipes: Da UFG/CAJ: a) executar atividades de ensino, pesquisa (graduação e pós-graduação) e 272 

extensão agropecuária em conjunto com a EMATER; b) indicar servidores, pertencentes ao seu quadro de 273 

pessoal, para atuar como gestores, indispensáveis a execução do objeto de que trata a cláusula primeira deste 274 

instrumento, sem que isto implique em disposição e/ou prejuízos no desenvolvimento das atividades normais 275 

e próprias dos indicados no CAJ/UFG; c) assegurar, dentro de suas disponibilidades, os meios necessários ao 276 

bom desempenho das atividades programadas com base neste Convênio; d) participar no acompanhamento e 277 

avaliação das atividades desenvolvidas; e) disponibilizar área de ate 5 hectares e outras áreas que poderão ser 278 

disponibilizadas em parceria com a EMATER para projetos de pesquisa e extensão; f) envidar esforços junto 279 

a Reitoria para a construção de um Centro Integrado de Trabalho e Pesquisa a ser utilizado e gerenciado de 280 

comum acordo entre a UFG/CAJ e EMATER, via elaboração de um regimento interno; g) Disponibilizar 281 

uma área para a construção do Centro Integrado de Trabalho e Pesquisa; h) incluir, se possível, pesquisadores 282 

da EMATER como colaboradores, membros de banca de defesa de monografias, dissertações de mestrado e 283 

teses de doutorado, bem como co-orientadores em projetos desenvolvidos no CAJ. Da EMATER: a) executar 284 

atividades de pesquisa e extensão agropecuária em conjunto com o CAJ/UFG; b) indicar servidores, 285 

pertencentes ao seu quadro de pessoal, para atuar como gestores, indispensáveis a execução do objeto de que 286 

trata a cláusula primeira deste instrumento, sem que isto implique em disposição e/ou prejuízos no  287 

desenvolvimento de suas atividades normais e próprias dos indicados na EMATER; c) desenvolver as 288 

atividades programadas que lhe couber assegurando os meios e insumos necessários ao bom desempenho das 289 

mesmas; d) participar no acompanhamento e avaliação das atividades desenvolvidas; e) apresentar 290 

cronograma detalhado anualmente de uso de área do campo experimental do CAJ/UFG em tempo hábil, com 291 

2 (dois) meses de antecedência; f) estabelecer campo experimental com uma equipe de servidores adequada 292 

para desenvolver e dar suporte as atividades de pesquisa e extensão, obedecendo o calendário do CAJ/UFG; 293 

g) envidar esforços junto ao Governo do Estado de Goiás para a construção de um Centre Integrado de 294 

Trabalho e Pesquisa a ser utilizado e gerenciado de comum acordo entre a UFG/CAJ e EMATER, via 295 

elaboração de um regimento interno; h) conceder, dentro das normas administrativas da EMATER, adicional 296 

de insalubridade aos servidores colocados a disposição do CAJ/UFG, de acordo com o mapeamento de 297 

insalubridade elaborado pela UFG; i) conceder estágio a alunos regularmente matriculados no CAJ/UFG, e 298 

que venham frequentando, efetivamente, o (s) curso (s) de graduação, de acordo com convênio firmado entre 299 
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a EMATER/CAJ sob número 247/2011 (duzentos e quarenta e sete de dois mil e onze), com fundamento na 300 

Lei 11788/2008 e na Lei 9394/96 e pós-graduação. J) incluir pesquisadores do CAJ, como colaboradores. DA 301 

COORDENAÇÃO: Cada participe designará um gestor com as seguintes atribuições: a) zelar pelo 302 

cumprimento integral das normas acordadas neste instrumento, bem como nos seus Aditivos; b) resolver os 303 

impasses gerados para o seu bom funcionamento; c) acompanhar e avaliar o desenvolvimento das atividades, 304 

propondo soluções para os problemas detectados, inclusive mantendo a comunicação entre os partícipes; d) 305 

elaborar relatórios de acompanhamento, de acordo com a solicitação das instituições convenentes. Do plano 306 

de trabalho: Projeto: Estabelecimento de Cooperação Técnica/Cientifica entre a Universidade Federal de 307 

Goiás/Campus Jataí e a Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária do 308 

Estado de Goiás - EMATER. Estabelece as obrigações dos partícipes no plano de trabalho; Estabelece metas 309 

a serem atingidas; Atividades a serem executadas. a) Validar estratégias de manejo integrado de pragas e 310 

doenças da cultura da soja, milho, sorgo, feijão e arroz, envolvendo diagnose de doenças e pragas e seu 311 

controle, amostragem de pragas (insetos e doenças) e seus inimigos naturais, demonstrando os benefícios 312 

ambientais e econômicos da adoção de tecnologias validadas; b) Desenvolver ações de pesquisas 313 

agropecuárias, além de tecnologias para o desenvolvimento de manejo sustentável das cadeias produtivas da 314 

soja, milho, sorgo, feijão e arroz; c) Conduzir unidades demonstrativas de cultivares de soja com destaque na 315 

produção local; d) Capacitar agentes da assistência técnica, extensão rural e lideranças comunitárias, visando 316 

torná-los agentes multiplicadores das tecnologias validadas corno sustentáveis, com foco na adoção e seu uso 317 

pelos produtores. Parecer: Embora o objeto da minuta seja genérico, o plano de trabalho traz o detalhamento 318 

indicando contribuição nas atividades de ensino, pesquisa e extensão com ações dos partícipes garantindo 319 

detalhamento do projeto a ser executado. Face ao exposto, sugiro a aprovação da proposta e encaminhamento 320 

aos órgãos competentes para efetivação do convênio. Este e meu parecer salvo melhor juízo deste conselho. 321 

Após ler o relato ele disse que existia um pedido da EMATER e que neste momento apresentava uma nova 322 

minuta que não atendia o que a EMATER pediu, então ele sugeriu que fosse apreciada apenas a minuta, pois 323 

não existia documentação no processo, disse que fez o relato da minuta para dar prosseguimento na questão e 324 

o parecer sugeria a aprovação da proposta. Em discussão, o Prof. Antônio Paulino da Costa Netto disse que 325 

ficou com uma dúvida quanto a redação, quando falava da área destinada ao centro de pesquisa, essa área 326 

ficaria dentro da área deles? Do centro de apoio a EMATER? O Prof. Edésio Fialho dos Reis disse que no 327 

convênio esse centro estava integrado e leu novamente o último parágrafo do relato. A Professora Alessandra 328 

Feijó Marcondes Viu disse que tinha dúvida quanto a participação de professores no projeto, poderia ocorrer 329 

projeto só deles? O Prof. Edésio Fialho dos Reis respondeu que sim. A Professora Alessandra Feijó 330 

Marcondes Viu disse queria saber se pequenas agriculturas seriam atendidas no convênio. O Prof. Edésio 331 

Fialho dos Reis respondeu que o convênio não falava sobre isso, falava sobre soja, milho, feijão e outros, 332 

mas que ele achava que atendia sim a agricultura familiar. Quanto ao primeiro ponto ele disse que se fossem 333 

quinze hectares seriam quinze para uso exclusivo, mas a proposta previa cinco hectares e tinha um ponto que 334 

falava de outras áreas que poderiam ser disponibilizadas, essas outras áreas eram projetos de professores do 335 

Câmpus em que a EMATER poderia participar. A Professora Alessandra Feijó Marcondes Viu disse que as 336 

culturas citadas eram grandes culturas, então poderia deixar claro que a agricultura familiar poderia ser 337 
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atendida. O Prof. Edésio Fialho dos Reis respondeu que poderia acrescentar isso no plano de trabalho para 338 

que ficasse resguardado. O Prof. Gildiberto Mendonça de Oliveira disse que tinha dúvida quanto a extensão 339 

da área, questionou se já existia um estudo desse local, ou dessa área? O Prof. Edésio Fialho dos Reis 340 

respondeu que a área vinha sendo utilizada de acordo com as necessidades e que o local não estava definido. 341 

O Prof. Gildiberto Mendonça de Oliveira questionou se os cursos que faziam parte dessas áreas tinham 342 

conhecimento disso. O Prof. Edésio Fialho dos Reis respondeu que dentro da comissão tinha representantes 343 

de todos. O Prof. Arthur dos Santos Macioli falou que sabia que existiam muitas dificuldades, mas que via 344 

com bons olhos, pois esses convênios agregarão mais a instituição, então se tivesse como fazer o convênio 345 

seria bom. O Presidente disse que o Câmpus já era beneficiado pela EMATER com a cessão de alguns 346 

servidores, como o motorista Divino, por exemplo. O Prof. Edésio Fialho dos Reis disse que dentro da área 347 

de agrárias os trabalhos de conclusão dos cursos tinham grande necessidade de parcerias para auxiliar nisso e 348 

a EMATER poderia ter grande importância junto a isso, poderia abrir uma janela. Em votação o parecer 349 

favorável foi aprovado com o registro da unanimidade dos votos. Vigésimo Terceiro Ponto da Pauta: Uso 350 

do Pátio e Estacionamento da Unidade Riachuelo, solicitante: Prof. João Batista Pereira Cabral; Devido à 351 

ausência do solicitante o ponto foi retirado da pauta. Vigésimo Quarto Ponto da Pauta: Processo 352 

23070.000372/2013-31 – Pessoal Licença para Interesse Particular do Interesse do Prof. Vilmar Antônio 353 

Ragagnin, relatado pelo Presidente do Conselho Diretor, o Presidente falou sobre os documentos anexados 354 

ao processo e leu a certidão de ata do curso que aprovava a licença do professor sem a necessidade de 355 

professor substituto. Em discussão, o Prof. Antônio Paulino da Costa Netto disse que o afastamento do 356 

professor era temporário e se ele não conseguisse esse afastamento ele poderia ir embora, mas o curso se 357 

comprometia a assumir a carga horária, então seria de bom senso que essa decisão fosse acatada, pois era por 358 

um período muito curto, disse que ele era favorável ao afastamento do professor. Em votação a solicitação de 359 

licença foi aprovada com o registro de 27 (vinte e sete) votos favoráveis e 1 (uma) abstenção. Em seguida o 360 

Presidente solicitou a Inclusão de um Ponto de Pauta: Solicitação de Licença para Interesse Particular 361 

do Interesse do Prof. Altamiro Garcia Filho, lotado no Curso de Direito do Câmpus Jataí. O Presidente 362 

disse que tinha o pedido do professor no processo e a resposta do Curso de Direito, que ele leu em seguida: 363 

“A coordenação do Curso de Direito da UFG-CAJ, no início do mês de maio do corrente ano, foi chamada a 364 

se manifestar no bojo do processo referente à solicitação de afastamento do Prof. Altamiro Garcia Filho, 365 

professor esse pertencente ao quadro efetivo do curso supramencionado. O professor efetivo, com regime de 366 

trabalho de 20 (vinte) horas, é concursado na área de Direito Público. Em reunião de Colegiado realizada em 367 

21 (vinte e um) de maio de 2013 (dois mil e treze), após análise do processo em questão, o grupo integrante 368 

da citada instância colegiada de curso entendeu pelo indeferimento do pedido, haja vista a manifestação da 369 

PRODIRH (Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional e Recursos Humanos) às folhas 05, sobre a 370 

impossibilidade de vinculação de professor substituto diante da ausência do respectivo professor solicitante. 371 

A posição do Colegiado do Curso de Direito se alteraria pelo deferimento, caso houvesse manifestação da 372 

esfera institucional responsável PRODIRH (Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional e Recursos 373 

Humanos) no sentido de provimento de professor substituto em caráter imediato. Sendo o que havia para o 374 

momento, colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos, certos da compreensão e do 375 
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atendimento ao solicitado. Atenciosamente, Prof.ª Helga Maria Martins de Paula (Coordenadora do Curso de 376 

Direito – UFG/CAJ).” O Presidente disse que nesse caso o Curso de Direito que indeferiu o pedido do 377 

professor. Em discussão o Prof. Marcos Antônio de Menezes disse que mais uma vez esbarrava no professor 378 

substituto para conceder um direito a um professor da universidade, disse que era contra o parecer e não era 379 

o conselho que tinha que deliberar sobre isso, pediu aos colegas que rejeitassem o parecer e aprovassem a 380 

saída do professor. O Presidente disse que cada curso sabia o que poderia cumprir ou não e que já tinha o 381 

documento do Curso de Direito. Disse que a universidade já havia dado o parecer e informou que não tinha 382 

substituto. O Prof. Edésio Fialho dos Reis questionou se foi a coordenação que indeferiu. O Presidente disse 383 

que sim, que o professor estava de licença médica há dois meses. O Prof. Edésio Fialho dos Reis disse que 384 

achava difícil votar contra a decisão da coordenação e que o professor deveria ter apresentado uma defesa 385 

para ser avaliado. A Prof.ª Cecília Nunes Moreira disse que concordava com o Prof. Edésio, que o professor 386 

tinha direito a uma defesa para que o conselho avaliasse, disse que qualquer um poderia estar em uma 387 

situação igual a essa. O Prof. Arthur dos Santos Mascioli disse que se não tinha poder nenhum sobre as 388 

vagas, se o curso disse isso não era o conselho que tinha que definir, era aprovar para seguir o trâmite e levar 389 

o processo adiante. O Prof. Fernando Silva dos Santos disse que não poderia correr o risco de tratar com 390 

pesos diferentes, dos direitos do servidor não poderia ultrapassar o que o colegiado definiu, se tinha algum 391 

conselheiro com obstáculos que pedisse vistas ou então votava o parecer da coordenação. O Prof. Edésio 392 

Fialho dos Reis disse que o que incomodava era o indeferimento da coordenação e que ele não se sentia a 393 

vontade para votar. O Prof. Marcos Antônio de Menezes solicitou que o processo fosse devolvido para que o 394 

professor manifestasse. O Presidente disse que o que veio foi o parecer da coordenação. O Prof. Marcos 395 

Antônio de Menezes pediu para que o processo voltasse para a coordenação para anexar um parecer do 396 

professor. A Prof.ª Cecília Nunes Moreira disse que o processo não estava na pauta, então sugeria que 397 

entrasse na próxima pauta com o parecer do professor. Após várias discussões o Presidente pediu vistas do 398 

processo que voltará na próxima pauta com manifestação do solicitante. Vigésimo Quinto Ponto da Pauta: 399 

Processo 23070.008023/2013-67 – Acadêmico Exposição de Motivos – Extraordinário Domínio de 400 

Conteúdo do Acadêmico Afrânio Pedro Martins Neto – Curso de Letras Inglês. Vigésimo Sexto Ponto da 401 

Pauta: Processo 23070.08256/2013-60 – Acadêmico Exposição de Motivos – Extraordinário Domínio de 402 

Conteúdo do Acadêmico Carlos Eduardo Alves Lopes – Curso de Letras Inglês. Vigésimo Sétimo Ponto da 403 

Pauta: Processo 23070.008026/2013-09 – Acadêmico Exposição de Motivos – Extraordinário Domínio de 404 

Conteúdo do Acadêmico Pedro Henrique do Prado Silva – Curso de Letras Inglês, relatados pelo Presidente 405 

do Conselho Diretor, considerando o inciso III (terceiro) do artigo 6º (sexto) da resolução CEPEC Nº. 728 406 

(setecentos e vinte e oito) cabe a banca examinadora considerar aprovado aquele aluno que obtiver a nota 407 

mínima final 8,0 (oito), com base na resolução vigente, todos os candidatos solicitantes dos processos 408 

supracitados obtiveram nota suficiente, portanto estavam todos com os pareceres favoráveis. Em votação os 409 

pareceres foram aprovados com o registro da unanimidade dos votos. Vigésimo Oitavo Ponto da Pauta: 410 

Resolução Setor de Transportes do Câmpus Jataí da Universidade Federal de Goiás – Apresentação: 411 

Presidente do Conselho Diretor. O Presidente disse que na última reunião na qual estavam apreciando a 412 

resolução, parou parágrafo quinto, então iniciaria a partir desse parágrafo, disse que esse ponto estava 413 
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vinculado a depreciação do ônibus, e que nesse caso o professor responsável pela viagem teria que verificar 414 

isso. A Prof.ª Cecília Nunes Moreira solicitou que fosse suprimida a questão da vistoria e que colocasse entre 415 

parênteses (depreciação). O Prof. Gildiberto Mendonça de Oliveira solicitou esclarecimentos quanto ao 416 

terceiro parágrafo, sobre diárias. A Prof.ª Cecília Nunes Moreira disse que se a avaliação de prioridade foi 417 

feita a diária do motorista seria paga pela Direção, então o terceiro parágrafo poderia ficar assim: “Ficará a 418 

cargo da Direção do Câmpus Jataí as diárias dos motoristas”. O Presidente disse que tinha que verificar as 419 

prioridades, após várias discussões sobre diárias, o Presidente informou sobre a falta de quórum na reunião e 420 

que não poderia votar alterações da resolução. Em seguida o presidente solicitou a todos que lessem a 421 

resolução e disse que encaminharia a resolução com as partes atualizadas. Desejou a todos um bom feriado. 422 

O Prof. Ricardo Alexandre Figueiredo de Matos falou sobre o desfile do aniversário da cidade no dia 31/05 423 

(trinta e um de maio), convidou todos a prestigiar o desfile. O Presidente disse que muitos alunos do Câmpus 424 

estarão no desfile. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou encerrada a reunião às 17:01 horas 425 

(dezessete horas e um minuto), da qual, para constar, eu, Marinalva de Oliveira Teixeira, Secretária do 426 

Conselho Diretor, lavrei a presente ata que, lida e se achada em conforme, segue assinada pelo Presidente 427 

dos trabalhos e pelos conselheiros presentes à discussão e votação..................................................................... 428 
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