SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
CAMPUS JATAÍ
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DO
CAMPUS JATAÍ, REALIZADA EM 11 DE FEVEREIRO DE 2008.
1Aos onze (11) dias do mês de fevereiro (02) do ano de dois mil e oito (2008) às quatorze horas e
2quinze minutos (14:15) reuniram-se no Auditório maior da Unidade Jatobá, Campus Jataí/UFG, sob
3a presidência da Diretora do CAJ, Profa. Silvia Correa Santos, os membros do Conselho Prof.
4Alessandro Martins, Coordenador do Curso de Física; Profª. Carla Afonso da S. Bitencourt Braga,
5Coordenadora do Curso de Medicina Veterinária; Prof a. Cristiane Souza Borzuk, Coordenadora do
6Curso de Psicologia; Profa. Dinalva Donizete Ribeiro, Coordenadora do Curso de Geografia; Prof.
7Edney Rocha Freitas, Coordenador do Curso de Educação Física; Prof a. Elaine Cristina Castelhano
8Barbosa, Coordenadora do Curso de Ciências Biológicas; Prof a. Elizabeth Gottschalg Raimann,
9Coordenadora do Curso de Pedagogia; Prof. Euter Paniago Júnior, Coordenador do Curso de
10Agronomia; Prof. Iron Felisberto de Freitas, representando a Coordenação do Curso de Matemática;
11Prof. Paulo Roberto Rodrigues Meira, Coordenador do Curso de Química; Prof a. Claudia Graziela
12Ferreira Lemes, representando a Coordenação do Curso de História; Profa. Vânia Carmem Lima,
13representando a Coordenação do Curso de Letras (Português e Inglês); Prof a. Vera Lúcia Banys,
14Coordenadora do Curso de Zootecnia; Prof. Marco Aurélio Carbone Carneiro, Coordenador do
15Programa de Pós-Graduação em Agronomia; Profª. Vera Lúcia Dias da Silva Fontana, representante
16dos professores adjuntos; os servidores Cínara Carvalho Cardoso, Flávio Pereira Diniz e Marilda
17Maria Ferreira Soares, representantes dos servidores técnico-administrativos e o Prof. João Batista
18Pereira Cabral, Vice-Diretor do CAJ. Verificado o “quorum”, a Sr a. Presidente solicitou aos
19membros do Conselho Diretor um minuto de silêncio em memória à Prof a Adriana Rodrigues
20Ribeiro, ex membro deste Conselho, falecida em dezembro de 2007 (dois mil e sete). Após este
21momento, a Sra. Presidente declarou abertos os trabalhos, solicitando inserção do ponto de pauta,
22Informes, sendo aceita por todos. Primeiro ponto da pauta: Informes - (1) Concurso para
23professores - Vagas: A Presidente informou que foi publicado no Diário Oficial do dia 28.12.2007
24(vinte e oito de dezembro de dois mil e sete) o número de vagas para professores (25 - vinte e cinco)
25para o CAJ. Comunicou também que dessas 25 (vinte e cinco), uma foi utilizada para a
26transferência do Prof. Márcio Pizarro para o curso de História. As outras 24 (vinte e quatro) foram
27disponibilizadas pelo edital 06/2007 (seis/dois mil e sete). A Presidente informou ainda que as

28inscrições para o concurso de professor efetivo para o CAJ encerraram-se em 11.02.2008 (onze de
29fevereiro de 2008); (2) Concurso para professores - Orientações: A Presidente explicou que a
30Unidade Acadêmica responsável pelo concurso tem até 05 (cinco) dias úteis para homologar as
31inscrições; portanto, uma outra reunião extraordinária do Conselho Diretor será marcada ainda
32durante esta semana. A Presidente informou que (a) algumas datas de provas indicadas pelos
33coordenadores precisaram ser alteradas para atender ao que estabelece a resolução que regulamenta
34o assunto (máximo de 24 horas - vinte e quatro - entre sorteio e realização da prova), (b) a entrega
35dos documentos dos candidatos (currículo, memorial, etc.) só ocorrerá no momento da "instalação
36do concurso" e (c) todas as dúvidas em relação aos concursos poderão ser elucidadas na reunião que
37será realizada especificamente com essa finalidade no dia 14.02.2008 (quatorze de fevereiro de dois
38mil e oito) às 10:00 hs (dez) na sala de vídeo da Unidade Riachuelo, para a qual estão convocados
39todos os membros das bancas (exceto os que não residem em Jataí). A Presidente frisou que a
40leitura da Resolução CONSUNI/CEPEC 01/2007 (um/dois mil e sete) deve ser feita antes da
41reunião; (3) Concurso para técnico-administrativos: A Presidente informou que foi publicado no
42Diário Oficial do dia 28.12.2007 (vinte e oito de dezembro de dois mil e sete) 19 (dezenove) vagas
43para técnico-administrativos para o CAJ. Comunicou também que o edital ainda não foi divulgado e
44que o CESUT, a pedido da Fundação Educacional de Jataí (FEJ), está oferecendo um curso
45preparatório. A Presidente explicou que o curso é aberto a toda comunidade, não sendo, portanto,
46exclusivo a funcionários da FEJ. Esclareceu ainda que estes estão freqüentando o curso em turno
47diferente do seu horário de trabalho, sem redução de carga horária; (4) Concurso para professores
48substitutos federais: A Presidente informou que está em andamento o concurso para 18 (dezoito)
49vagas de professores substitutos federais. Disse também que a intenção é que se tenha,
50progressivamente, um número menor de professores substitutos pela FEJ. A Presidente comunicou
51ainda que será aberta uma vaga para substituto da Profa. Jaqueline Civardi do curso de Matemática,
52em função de sua licença maternidade; (5) Convênio FEJ/Estado de Goiás: A Presidente informou
53que o Reitor da UFG se reunirá com a Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás para garantir a
54assinatura de novo convênio, o que assegurará o pagamento do salário de professores e
55funcionários em 2008 (dois mil e oito); (6) Matrícula/Calouros: A Presidente comunicou que a
56matrícula dos calouros deverá ser conduzida pela Secretaria Acadêmica em parceria com as
57Coordenações dos cursos, entre os dias 14 (quatorze) e 15 (quinze) de fevereiro; (7) Secretários de
58cursos - Horário de trabalho: A Presidente comunicou que os secretários de cursos deverão
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59trabalhar no (s) turno (s) em que o curso é oferecido (inclusive noturno), para que não
60ocorram situações em que alunos procurem a coordenação e não encontrem ninguém para sanar
61suas dúvidas; (8) Reclamações em relação a secretários de cursos: A Presidente informou que
62tem chegado à Direção reclamações sobre a atuação de secretários de curso que, por vezes,
63recusam-se a desempenhar tarefas relacionadas ao curso. Em seguida, a Presidente solicitou a todos
64os coordenadores que comuniquem à Direção qualquer caso deste tipo para que as providências
65cabíveis sejam tomadas; (9) Férias: A Presidente comunicou que todos os cursos devem deixar
66responsáveis pela coordenação durante o período de férias; portanto, coordenador e secretário não
67devem tirar férias na mesma época; (10) Planejamento 2008: A Presidente informou que os
68recursos previstos para 2008 - dois mil e oito - (1,5 milhão - um milhão e meio - para custeio e 3,5 69três milhões e meio - para construções) ainda não foram liberados, mas, de acordo com o Pró-Reitor
70de Administração, estão garantidos para o CAJ este ano. A Presidente comunicou também quais são
71as prioridades (construções) sugeridas pela Direção do CAJ: (a) Anfiteatro (150 - cento e cinquenta
72- a 200 - duzentos - lugares) - Unidade Riachuelo, (b) Setor de Transportes - Unidade Jatobá, (c)
73Reforma do curral existente - Unidade Jatobá, (d) Construção de um curral de manejo - Unidade
74Jatobá, (e) Espaço cultural (conveniência), inclusive com cantina - Unidade Riachuelo e (f) Espaço
75cultural (conveniência), inclusive com cantina - Unidade Jatobá. Finalizado este informe, a Prof a
76Carla Afonso da S. Bitencourt Braga questionou se a construção do Hospital Veterinário não é
77prioridade. A Presidente afirmou que é, mas que neste primeiro momento estão sendo consideradas
78as prioridades administrativas. Em seguida, a Profa Elaine Cristina Castelhano Barbosa perguntou se
79há previsão de construção de salas de aulas com capacidade para 60 (sessenta) alunos. A Presidente
80disse que já estão sendo construídas 04 (quatro) salas com esta capacidade na central de aulas da
81Unidade Jatobá. Informou também que demais salas para 60 (sessenta) alunos podem ser
82construídas com recursos do REUNI; (11) Recursos do REUNI: A Presidente comunicou que uma
83parte dos recursos provenientes do REUNI já foram depositados na conta da UFG, mas ainda não
84foi repassada a que cabe ao CAJ; (12) Construções no CAJ: A Presidente informou aos membros
85que o Prof. João Batista Pereira Cabral e o administrador Ricardo Porto Simões Mathias estão
86supervisionando as obras e que algumas alterações no planejamento inicial têm sido feitas para
87atender às necessidades; (13) Unidade Riachuelo: A Presidente comunicou que algumas salas
88continuarão em funcionamento no casarão mesmo depois de concluídos os trabalhos de reforma,
89como a sala da Direção e a da Secretaria Administrativa. Com isso, sobrará espaço para, a critério
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90das coordenações, construir gabinetes para professores. Comunicou também que a Secretaria
91Acadêmica voltará para o lugar original tendo em vista que é necessário permitir a acessibilidade
92para os portadores de necessidades especiais; (14) Protocolo no CAJ: A Presidente informou que
93ações estão sendo feitas para que o protocolo do CAJ comece a funcionar o mais rápido possível, a
94fim de se evitar o extravio de documentos. Explicou que uma vez implantado, todos os documentos,
95destinados aos mais diversos setores do campus, deverão ser entregues (e protocolados) no "Setor
96de Protocolo", o qual será responsável pela distribuição ao setor competente; (15) Salas para o
97início das aulas: A Presidente comunicou que mesmo que as construções não estejam concluídas
98até o dia previsto para o início das aulas (03 - três - de março), não haverá qualquer necessidade de
99adiamento, já que foram conseguidas salas em outras instituições de ensino (Colégio Antônio Tosta
100para o noturno e UEG para o diurno). A Presidente disse ainda que os coordenadores de cada
101Unidade devem se reunir e, posteriormente, procurar o administrador Ricardo Porto Simões Mathias
102para definição das salas que serão utilizadas por cada um dos cursos; (16) Licitação para cantinas:
103A Presidente informou que haverá licitação para contratação de empresas para administrarem as
104cantinas nas Unidades Riachuelo e Jatobá. Em seguida, solicitou aos membros que ajudem a
105divulgar essa informação para que um maior número de empresas candidate-se; (17) Licitação
106para empresa de reprografia: A Presidente comunicou que o responsável pela empresa que atua
107no interior do CAJ (nas unidades Jatobá e Riachuelo) informou que fez alguns investimentos para
108melhor atender à comunidade acadêmica do CAJ e, por esse motivo, sofreria imensos prejuízos caso
109perdesse a concessão para atuar no Campus. A Presidente disse que esses argumentos (inclusive
110com análise de documentação comprobatória) serão considerados antes de se decidir por abrir neste
111momento licitação para empresas de reprografia; (18) Recepção aos calouros: A Presidente
112informou que haverá uma recepção geral aos calouros e que a Direção do CAJ se reunirá com o
113Prof. Alípio Rodrigues de Souza Neto e com o Bibliotecário Enderson Medeiros para planejar essa
114recepção. A Presidente disse que, a exemplo do curso de Ciências Biológicas, que está organizando
115a BIOCALOURADA, outros cursos podem promover a própria Semana de Calouros; (19) Internet
116no CAJ: A Presidente comunicou que ela e os servidores Daniel Inácio A. de Freitas, Juliano de
117Carvalho Vilela e Ricardo Porto Simões Mathias têm uma reunião agendada com responsáveis pelo
118SERCOMP e pelo CEGEF a fim de resolver definitivamente o problema da internet do CAJ. A
119Presidente informou ainda que seja possível que informações repassadas interiormente (inclusive
120em relação à aquisição de cabeamento) não correspondam à realidade; (20) Equipamentos e
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121material de consumo: A Presidente comunicou que a servidora Sônia Regina de Almeida Cabral
122distribuirá, tão logo esteja concluído o levantamento das necessidades de cada curso, os
123equipamentos e materiais de consumo já recebidos. A Presidente informou ainda que eventuais
124necessidades de computadores deverão ser encaminhadas pelos coordenadores de curso a essa
125servidora. Finalizado este informe, o Prof. João Batista Pereira Cabral lembrou aos membros que
126solicitações de compra de material deve ser realizadas pela coordenação do curso e não pelo próprio
127professor. Terminados os informes, a Presidente iniciou o segundo ponto da pauta: Concurso
128para Professores Efetivos UFG/2008 - Em discussão e em seguida em votação, foram aprovadas
129por unanimidade as bancas para o concurso para professores efetivos do CAJ/UFG/2008. Finalizada
130a votação, a Profa. Elizabeth Gottschalg Raimann perguntou se será pago pró-labore para os
131membros externos das bancas. A Presidente informou que sim, além de transporte e hospedagem.
132Disse ainda que para os membros internos das bancas também será pago pró-labore. Por fim, a
133Presidente solicitou que as coordenações de cursos acompanhem os membros externos durante o
134período do concurso. Terceiro ponto da pauta: Concurso para Técnico-Administrativos - A
135Presidente leu a relação das vagas para técnico-administrativos: Nível Médio - 06 (seis) vagas para
136Assistente Administrativo, 07 (sete) para Técnico de Laboratório, 02 (duas) para Técnico de
137Tecnologia de Informação, 01 (uma) para Técnico em Agropecuária. Nível Superior - 01 (uma)
138vaga para Analista de Informação, 01 (uma) para Geógrafo e 01 (uma) para Psicólogo. Total: 19
139(dezenove) vagas. Após a leitura, a Presidente disse que é necessário definir no Conselho Diretor as
140vagas para Técnico de Laboratório. Em discussão, o Prof. Marco Aurélio Carbone Carneiro sugeriu
141a criação de uma comissão para distribuição dessas vagas. Em seguida, a Prof a. Vera Lúcia Banys
142propôs que os laboratórios que deveriam estar funcionando, e não estão, fossem priorizados neste
143primeiro momento. Continuando, o Prof. Iron Felisberto de Freitas ressalvou que o laboratório de
144Matemática também deve ser contemplado, podendo ser em um momento futuro. Prosseguindo, a
145Profa Cristiane Souza Borzuk solicitou um técnico para o laboratório de Psicologia Experimental.
146Finalizadas as discussões, a Presidente cedeu o direito de voz ao Prof. Cássio Aparecido P. Fontana
147para uma explanação a respeito do laboratório de Anatomia. De acordo com o professor, este
148laboratório necessita de vagas urgentes, já que atualmente não há nenhum técnico trabalhando.
149Finalizada a explanação, decidiu-se pela criação de uma comissão (Professores Euter Paniago
150Júnior, Carla Afonso da S. Bitencourt Braga e Vera Lúcia Dias da Silva Fontana) para distribuição
151das vagas de Técnico de Laboratório. A comissão deve apresentar sua proposta de distribuição na
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152próxima reunião do Conselho Diretor a realizar-se no dia 20.02.2008 (vinte de fevereiro de dois mil
153e oito). Antes de finalizar a reunião, a Presidente solicitou a inserção de mais um ponto na pauta:
154Processo no 001/2008/FEJ - Licença para cursar mestrado -, do interesse do Prof. Iron
155Felisberto de Freitas do curso de Matemática. Em discussão e em seguida em votação, o
156processo foi aprovado por unanimidade. Quarto ponto da pauta: Outros assuntos - A Presidente
157solicitou às coordenações que tiverem algum professor com problemas relacionados ao SICAD para
158agendarem com a servidora Marinalva de Oliveira Teixeira para as devidas correções com a
159Direção. Continuando, a Presidente explicou aos membros do Conselho que aprovou ad referendum
160o processo do Prof. Marlon Zortéa para cursar Pós-Doutorado em Lisboa devido ao fato do
161professor ter conseguido uma bolsa do CNPq e o prazo para o processo ser apreciado na Câmara de
162Pesquisa e Pós-Graduação da UFG/Goiânia estava se esgotando. Prosseguindo, a Presidente
163relembrou os membros do Conselho da possibilidade de serem convocados para uma reunião
164extraordinária para homologação das inscrições dos concursos para professores efetivos do
165CAJ/UFG. Em seguida, o Prof. Euter Paniago Júnior perguntou quando seria o início e o término
166desses concursos. A Presidente respondeu que começariam em 20.02.2008 (vinte de fevereiro de
167dois mil e oito) e terminariam em 08.03.2008 (oito de março de dois mil e oito). Nada mais havendo
168a tratar, a Sra. Presidente declara encerrada a sessão às (16:20) dezesseis horas e vinte minutos, da
169qual, para constar, eu, Tatiana Diello Borges, lavrei a presente ata que, lida e se achada em
170conforme, segue assinada pela Presidente dos trabalhos e pelos conselheiros presentes à discussão e
171votação………………………………………………………………………………………………...
172Silvia Correa Santos _____________________________________________________________
173Alessandro Martins ______________________________________________________________
174Carla Afonso da S. Bitencourt Braga ________________________________________________
175Cínara Carvalho Cardoso ________________________________________________________
176Claudia Graziela Ferreira Lemes ____________________________________________________
177Cristiane Souza Borzuk ___________________________________________________________
178Dinalva Donizete Ribeiro _________________________________________________________
179Edney Rocha Freitas _____________________________________________________________
180Elaine Cristina Castelhano Barbosa _________________________________________________
181Elizabeth Gottschalg Raimann _____________________________________________________
182Euter Paniago Júnior ____________________________________________________________
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183Flávio Pereira Diniz _____________________________________________________________
184Iron Felisberto de Freitas _________________________________________________________
185João Batista Pereira Cabral ________________________________________________________
186Marco Aurélio Carbone Carneiro ___________________________________________________
187Marilda Maria Ferreira Soares _____________________________________________________
188Paulo Roberto Rodrigues Meira ____________________________________________________
189Vânia Carmem Lima _____________________________________________________________
190Vera Lúcia Banys ________________________________________________________________
191Vera Lúcia Dias da Silva Fontana ___________________________________________________
192Tatiana Diello Borges _____________________________________________________________
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