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JATAÍ, REALIZADA EM 31 DE JANEIRO DE 2007.
1Aos trinta e um dias (31) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e sete (2007), às quatorze horas e quinze
2minutos (14:15) reuniram-se, no Auditório do Centro de Ciências Agrárias e Biológicas Campus Jataí/UFG,
3sob a presidência do diretor do CAJ, Prof. Edésio Fialho dos Reis, os membros do Conselho Prof.
4Alessandro Martins, Coordenador do Curso de Física; Profª. Carla Afonso da Silva Bitencourt Braga,
5Coordenadora do Curso de Medicina Veterinária; Profª. Cláudia Graziela Ferreira Lemes, Coordenadora do
6Curso de História; Prof. Edney Rocha Freitas, Coordenador do Curso de Educação Física; Prof. Américo
7Nunes da Silveira Neto, representando a Coordenação do Curso de Agronomia; Prof. Flávio Raimundo de
8Souza, representando a Coordenação do Curso de Matemática; Profª. Eva Aparecida de Oliveira,
9representando a Coordenação do Curso de Pedagogia; Prof a Maria de Fátima Pessoa de Assis, Coordenadora
10do Curso de Psicologia; Prof. Paulo Roberto Rodrigues Meira, Coordenador do Curso de Química, Prof.
11Fabiano Rodrigues de Melo, representando a Coordenação do Curso de Ciências Biológicas; Prof a Divina
12Nice Martins, representando a Coordenação do Curso de Letras (Português e Inglês); Prof a Vera Lúcia
13Banys, Coordenadora do Curso de Zootecnia; Prof. Washington Mendonça Moragas, Coordenador do Curso
14de Geografia; Profª. Suely dos Santos Silva, representante dos professores assistentes; Prof. Dirceu Luiz
15Hermann, representante dos professores auxiliares; Profª. Vera Lúcia Dias da Silva Fontana, representante
16dos professores adjuntos; a servidora Marilda Maria Ferreira Soares, representante dos servidores técnico17administrativos; acadêmica Denise Mayara F. de Oliveira, representantes dos discentes, Profª. Zilda de
18Fátima Mariano, representando a Vice-direção do CAJ Verificado o “quorum”, o Sr. Presidente declara
19abertos os trabalhos, dando espaço para a Profª. Maria de Lourdes Faria dos Santos Paniago, a qual deu
20alguns

informes

e

solicitou

aos

coordenadores

que

indiquem,

através

do

e-mail

21(lurdinhapaniago@terra.com.br), o nome de um professor que representará o curso nas reuniões da mini22câmara de extensão e cultura, sendo que a primeira reunião acontecerá no dia 06 (seis) de fevereiro de dois
23mil e sete, as 14 (quatorze) horas no CAJ, agradeceu e despediu-se. Em seguida o Presidente iniciou a
24reunião pelo primeiro ponto da pauta, apreciação e votação da ata da reunião ordinária do dia (13-12252006). Em discussão e em seguida em votação foi aprovada com as devidas correções, registraram 12 (doze)
26votos favoráveis e 02 (duas) abstenções. Nos Informes, o Presidente informou que as reuniões para
27discussão do Regimento já começaram e que à medida que forem caminhando as discussões, segmentos
28serão chamados para dar sugestões e opinarem, sobre determinados assuntos. A respeito do pagamento do
29salário e décimo terceiro, dos professores da Fundação, o Presidente, informou que em reunião com a
30Presidente da FEJ, a mesma, informou que o salário referente a dezembro, juntamente com o décimo
31terceiro, será depositado ainda no dia de hoje (31-01-2007). O Presidente informou que está propondo,
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32juntamente com a assessoria de graduação, de extensão e cultura e a de pesquisa e pós-graduação um
33encontro para discutir, apresentar propostas e colher sugestões para melhoria das atividades do Campus. Para
34tal, propõe-se um Simpósio, no período de 12 (doze) a 14 (quatorze) de fevereiro, no Auditório do Centro de
35Ciências Agrárias, das 14hs às 17hs, conforme a seguinte programação: Dia 12-02 (segunda-feira) –
36Extensão e Cultura no CAJ – Responsável: Profª. Maria de Lourdes Faria dos Santos Paniago; Dia 13-02
37(terça-feira) – A Pesquisa e a Pós-graduação no CAJ – Responsável: Prof. Marco Aurélio Carbone; Dia 143802 (quarta-feira) – O Ensino de Graduação no CAJ – Responsável: Profª. Eliana Melo Machado Moraes, não
39havendo nenhuma objeção ficou definido essa programação. O presidente, ainda informou que desde agosto
40de dois mil e seis foi disponibilizado para o CAJ uma CD4 (gratificação) para estruturação do Campus e que
41foi encaminhado ao Reitor o nome da Profª. Silvia Correa dos Santos, que será, como vice-diretora a
42coordenadora das ações de planejamento do CAMPUS. A professora Vera Fontana questionou ao Presidente
43sobre a extinção da Comissão de Consolidação e Expansão do CAJ. Em reunião em Goiânia, o Presidente
44informou que foi cobrado a solução em definitivo da INTERNET do CAJ, segundo o Pró-reitor de
45Administração e Finanças o CEGEF está encarregado na efetivação das ações que resultarão tanto na solução
46da Internet do Campus quanto da telefonia. Prosseguindo, ele informou que os novos concursados serão
47chamados nos próximos dias, dessa forma, foi feito um pedido verbal, pela PROAD, junto à direção do CAJ,
48solicitando a permaneça da Contadora Cássia Soares Duarte Machado (atualmente trabalha com empenho,
49junto ao DCF em regime terceirizado), para que continue prestando serviço junto a PROAD, e que uma das
50possibilidades é disponibilizar por um período determinado até que o contador tenha um papel mais efetivo
51no Campus. Diante do pedido, o Presidente sugeriu uma troca, de forma que a servidora continue prestando
52serviços junto a PROAD, todavia, que seja disponibilizado um motorista para o CAJ. Em discussão, foram
53feitos vários questionamentos, de forma que o Presidente achou por bem deixar a discussão para uma
54próxima reunião. O Presidente informou ainda, que as construções estão em andamento, a piscina, os
55vestiários, pavimentação, energia e água (Educação Física), também o bloco que abrigará a pós-graduação
56(recurso FINEP) e no prédio da Riachuelo serão feitas: troca do telhado, rede pluvial, troca de portas,
57subestação de energia e pavimentação asfáltica (estacionamento). O Presidente informou ainda, que solicitou
58junto à reitoria, para os alunos menos favorecidos, ticket alimentação e uma casa do estudante (república).
59Também, o Presidente informou que os materiais adquiridos com recursos de 2006 já estão chegando e disse
60ainda, que os coordenadores receberam uma circular da PROGRAD, na qual, informava que o sistema ficaria
61aberto até o dia (31-01-2007) para digitação de notas. O Presidente informou que devido às construções, no
62CCAB, as aulas teóricas de algumas turmas dos cursos diurnos terão aulas no prédio da Riachuelo, e disse
63ainda que o pedido de livros já foi encaminhado e que alguns cursos não alcançaram o valor disponibilizado,
64dessa forma, para fechar o montante de R$ 300.000,00, foi pedido uma quantidade maior de livro para o
65curso de Medicina Veterinária (pelo seu alto custo). Segundo ponto da pauta, Processo
6623070.005646/2006-59, - 820.187 - Unidade Normas – do interesse da Biblioteca Central, relatado pela Prof.
67Fabiano Rodrigues de Melo. Em discussão e em seguida em votação foi aprovado por unanimidade o parecer

68do relator favorável às normas. Terceiro ponto da pauta - Processo nº. 001/2007 – Regulamento do
69Estágio do Curso de História do CAMPUS JATAÍ/UFG – do interesse da Coordenação do Curso de História,
70lido pela Profª. Divina Nice Martins Cintra e relatado pela Profª. Fernanda Freitas Soares. Em discussão e em
71seguida em votação foi aprovado por unanimidade o parecer da relatora favorável ao regulamento. Quarto
72ponto da pauta - Processo nº. 002/2007/CAJ/UFG - Regulamento do Estágio do Curso de Ciências
73Biológicas do CAJ/UFG – do interesse da Coordenação do Curso de Ciências Biológicas do CAJ/UFG,
74relatado pelo Prof. Américo Nunes da Silveira Neto. Em discussão e em seguida em votação, foi aprovado,
75por unanimidade, o parecer do relator favorável ao regulamento. Quinto ponto da pauta - Processo nº.
76003/2007/CAJ/UFG – Regulamenta o funcionamento do Estágio Supervisionado do Curso de Licenciatura
77da FEF/CAJ/UFG, relatado pela Profª. Carla Afonso Bitencourt Braga. Em discussão e em seguida em
78votação, foi aprovado o parecer da relatora favorável ao regulamento. Sexto ponto da pauta - Processo nº.
79004/2007/CAJ/UFG – Disciplina de Núcleo Livre, do interesse do Curso de História, relatado pela Profª.
80Cláudia Graziela Lemes Ferreira. Em discussão e em seguida em votação foi aprovada por unanimidade a
81disciplina oferecida. Sétimo ponto da pauta - Processo nº. 005/2007/CAJ/UFG – Evento de Extensão e
82Cultura, do interesse da Profª. Renata Cristina de Sousa Nascimento, relatado pela Profª. Carla Afonso
83Bitencourt Braga. Em discussão e em seguida em votação foi aprovado com o registro de 01(uma) abstenção,
84o parecer da relatora, favorável ao evento. Oitavo ponto da pauta - Processo nº. 006/2007/CAJ/UFG –
85Projeto de Extensão e Cultura, do interesse da Profª. Keila Márcia Ferreira de Macedo Carvalho, relatado
86pela Profª. Carla Afonso da Silva Bitencourt Braga. Em discussão, o Conselheiro Prof. Edney Rocha Freitas,
87pediu vistas ao processo. Nono ponto da pauta - Processo nº. 142/2006/CAJ/UFG – Regulamento de
88Estágio do Curso de Medicina Veterinária, do interesse da Coordenação de Medicina Veterinária, relatado
89pela Profª. Carla Afonso da Silva Bitencourt Braga. Em discussão e em seguida em votação foi aprovado por
90unanimidade o parecer da relatora favorável ao regulamento. Décimo ponto da pauta - Disciplina de Núcleo
91Livre e Verão. 1ª- Curso de Medicina Veterinária, relatado pela Profª. Carla Afonso da Silva Bitencourt
92Braga, disciplina de Núcleo Livre: Melhoramento Animal e curso de verão: Genética de Evolução. Em
93discussão e em seguida em votação foi aprovado por unanimidade o parecer da relatora, favorável a
94apresentação das disciplinas, com posterior consulta a PROGRAD, sobre a disciplina de Melhoramento
95Animal, que já é ofertada como disciplina fixa, da grade curricular do Curso. 2ª - Curso de Pedagogia,
96relatado pela Profª. Eva Aparecida de Oliveira, disciplina de Verão: Movimentos Sociais e Educação;
97Educação de jovens e adultos: políticas e práticas; Filosofia e Educação. Em discussão e em seguida em
98votação foi aprovado por unanimidade o parecer da relatora, favorável a apresentação das disciplinas. 3ª –
99Curso de Letras, relatado pela Profª. Maria de Lourdes Faria dos Santos Paniago, disciplina de Núcleo Livre:
100A Argumentação na Linguagem: marca de subjetividade; Inglês Instrumental I; Texto e Intertexto:
101Hugo de Carvalho Ramos, Carmo Bernardes e J. J. Veiga. Em discussão e em seguida em votação foi
102aprovado por unanimidade o parecer da relatora, favorável a apresentação das disciplinas. Décimo primeiro
103ponto da pauta, Processos de Estágio Probatório – Processos nº. 23070.010074/2006-20 – Prof. Américo

104Nunes da Silveira Neto; nº. 23070.010403/2006-32 – Prof. Darly Geraldo de Sena Júnior; nº.
10523070.008453/2006-50 – Profª. Eva Aparecida de Oliveira, relatados pela Profª. Zilda de Fátima Mariano.
106Em discussão e em seguida e votação foram aprovados por unanimidade, o parecer da relatora favorável aos
107processos. Processo nº. 23070.010100/2006-10 – Prof. Euter Paniago Junior, também relatado pela Profª.
108Zilda de Fátima Mariano, foi pedido vistas ao processo, pelo Prof. Américo Nunes da Silveira Neto. Décimo
109Segundo ponto da pauta - Outros Assuntos: O Presidente solicitou aos coordenadores que enviem até sexta110feira dia (02-02-2007), os editais complementares para a Adm. Patrícia de Araújo Costa, ele também
111informou, que foi publicado (domingo dia 28-01-2007) no site da UFG, o resultado final do Vestibular,
112antecipando o resultado que sairia no dia (31-01-2007). A Profª. Zilda de Fátima Mariano solicitou dos
113coordenadores que cobrem dos professores, que ainda não entregaram os Processos de Estágio Probatório,
114enviem com brevidade os mesmos, para serem aprovados no Conselho e encaminhados à CPPD.
115Continuando, a acadêmica Denise Mayara F. de Oliveira informou que o atendimento na Secretaria
116Acadêmica, não tem acontecido a contento, pois os secretários que ali atendem, tem repassado informações
117contraditórias, prejudicando assim, os alunos. Concluindo, o Presidente informou que se for necessário,
118estará disponibilizando um servidor, que terá uma senha para acessar o SICAD e auxiliar os professores, que
119ainda não preencheram o mesmo. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declara encerrada a sessão às
120dezessete horas e cinquenta minutos, da qual, para constar, eu, Simone Rezende do Carmo, lavrei a presente
121ata que, lida e se achada em conforme, segue assinada pelo presidente dos trabalhos e pelos conselheiros
122presentes à discussão e votação............................................................................................................................
123Edésio Fialho dos Reis_______________________________________________________________
124Alessandro Martins _________________________________________________________________
125Carla Afonso da S. Bitencourt Braga____________________________________________________
126Cláudia Graziela F. Lemes ___________________________________________________________
127Denise Mayara F. de Oliveira _________________________________________________________
128Dirceu Luiz Hermann _______________________________________________________________
129Edney Rocha Freitas ________________________________________________________________
130Fernando Simões Gielfi______________________________________________________________
131Iron Felisberto de Freitas_____________________________________________________________
132José Silvio de Oliveira_______________________________________________________________
133Juliana Carneiro Guimarães __________________________________________________________
134Marco Aurélio C. Carneiro ___________________________________________________________
135Maria de Fátima Pessoa de Assis ______________________________________________________
136Marilda Maria Ferreira Soares ________________________________________________________
137Maurício Joaquim de Souza __________________________________________________________
138Paulo Roberto Rodrigues Meira________________________________________________________
139Silvia Correa Santos ________________________________________________________________

140Silvia Sobral Costa _________________________________________________________________
141Suely dos Santos Silva_______________________________________________________________
142Vânia Carmem Lima ________________________________________________________________
143Vera Lúcia Banys __________________________________________________________________
144Vera Lúcia Dias da Silva Fontana _____________________________________________________
145Washington Mendonça Moragas_______________________________________________________
146Simone Rezende do Carmo ___________________________________________________________

