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1Aos vinte e sete dias (27) do mês de junho (06) do ano de dois mil e sete (2007), às quatorze horas e vinte
2minutos (14:20) 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 a. Adriana
4Rodrigues Ribeiro, Coordenadora do Curso de Biomedicina; Profª. Carla Afonso da Silva Bitencourt Braga,
5Coordenadora do Curso de Medicina Veterinária; Profª. Claudia Graziela F. Lemes, Coordenadora do Curso
6de História; Prof. Edney Rocha Freitas, Coordenador do Curso de Educação Física; Profª. Elaine Cristina
7Castelhano Barbosa, Coordenadora do Curso de Ciências Biológicas, Prof. Hamilton Seron Pereira,
8representando a Coordenação do Curso de Agronomia; Profª. Jaqueline Araújo Civardi, Coordenadora do
9Curso de Matemática; Prof. José Silvio de Oliveira, Coordenador do Curso de Pedagogia; Prof a. Priscila
10Saemi Matsunaga, representando a Coordenação do Curso de Psicologia; Prof. Paulo Roberto Rodrigues
11Meira, Coordenador do Curso de Química; Prof a. Santinha Neuda A. do L. de Assis, Coordenadora do Curso
12de Letras (Português e Inglês); Profª. Vera Lúcia Banys, Coordenadora do Curso de Zootecnia; Prof.
13Washington Mendonça Moragas, Coordenador do Curso de Geografia; Prof. Marco Aurélio Carbone
14Carneiro, Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Agronomia; Prof a. Maria de Lourdes F. dos
15Santos Paniago, Assessora de Extensão e Cultura do CAJ; Profª. Vera Lúcia Dias da Silva Fontana,
16representante dos Professores adjuntos; Profª. Suely dos Santos Silva, representante dos Professores
17assistentes; A Profª. Silvia Correa Santos Vice-Diretora do Campus Jataí; os servidores Bruno Loureiro da
18Silva, Marilda Maria Ferreira Soares e Otajiba Antônio da Silva, representantes dos servidores técnico19administrativos; a acadêmica Juliana Carneiro Guimarães, representante dos discentes; com direito a voz a
20Profª. Silvia Sobral Costa representando a ADCAJ e a convite do Presidente estavam presentes também os
21representantes da Comissão Eleitoral para relatar e prestar esclarecimentos sobre o Processo Eleitoral: O
22Prof. Giovanni Cavichioli Petrucelli, os servidores Adílson Batista de Moura e Marilda Maria Ferreira
23Soares (que já é membro do Conselho Diretor) e os Acadêmicos Adriano Freitas Silva e Silmara Silva
24Cardoso. Verificado o “quorum”, o Sr. Presidente declarou abertos os trabalhos, começando pelo primeiro
25ponto da pauta: Apreciação e votação da ata da reunião do dia 18/05/2007 (dezoito de maio de dois mil e
26sete), Em discussão e em seguida em votação, foi aprovada com as devidas correções, com o registro de 01
27(uma) abstenção em seguida a apreciação e votação da ata da reunião do dia 30/05/2007 (trinta de maio de
28dois mil e sete), Em discussão e em seguida em votação, foi aprovada com as devidas correções e com o
29registro de 03 (três) abstenções. Segundo ponto da pauta: Homologação Processo 001/2007/CAJ-UFG –
30Consulta Eleitoral para Diretor e Vice-Diretor - O Prof. Giovanni Cavichioli Petrucelli relatou o processo,
31informando que durante o processo eleitoral surgiram dúvidas quanto ao cálculo dos votos, mas que essas
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32dúvidas foram esclarecidas e continuou seu relato explicando como foi feito o cálculo que é baseado pelo
33número de eleitores, disse ainda que uma eleição tem que primar o comparecimento as urnas. Em seguida
34explicou que os procedimentos do processo eleitoral foram realizados corretamente, houve muito trabalho,
35mas desde a elaboração da minuta de consulta ao processo eleitoral, tudo foi muito bem elaborado. O Prof.
36Giovanni Cavichioli Petrucelli finalizou seu relato informando que houve solicitação de vistas do processo
37eleitoral, mas o acesso ao processo só será possível a partir do momento que o mesmo passar pelo Conselho
38Diretor. Em seguida o Presidente informou que o processo eleitoral foi feito de acordo com a Resolução
39001/2007. Neste momento a Profª. Vera Lúcia Dias da Silva Fontana pediu esclarecimento de dúvidas: Em
40relação ao processo eleitoral ter entrado em pauta sem ter um relator especificado na convocação. O
41Presidente respondeu que a Profª. Vera Lúcia Dias da Silva Fontana tem razão no seu questionamento,
42porém, o processo eleitoral é de homologação e foi elaborado pela comissão eleitoral, por este motivo, a
43comissão eleitoral ficou responsável e encontra-se presente nesta reunião para o esclarecimento de dúvidas
44caso fosse necessário. Em sequência a Profª. Sílvia Sobral Costa disse que estava na reunião representando a
45ADCAJ e leu um documento denunciando a interferência da Profª. Maria Marta da Silva Arisono, presidente
46da Fundação Educacional de Jataí que “intimou” os funcionários a votar na Chapa 1 (um) e que a FEJ não
47poderia ter interferido no processo eleitoral, em sequência relatou ainda no mesmo documento que a
48solicitação de vistas do processo eleitoral foi negada pelo servidor Adilson Batista de Moura (Membro da
49Comissão Eleitoral) e com base nestas denúncias pede que o processo não seja homologado. O Presidente
50explicou que estas denúncias deveriam ter sido encaminhadas para a comissão eleitoral. Neste momento o
51servidor Adilson Batista de Moura (Membro da Comissão Eleitoral) pediu a palavra ao Presidente para
52responder a questão e respondeu que o processo não foi entregue porque o mesmo já havia sido encaminhado
53para o Conselho Diretor não sendo possível conceder o pedido de vistas e, além disso, a Profª. que solicitou a
54carga do processo não era a representante da Chapa 2 (dois) perante a Comissão Eleitoral. Em complemento
55a essa resposta o Prof. Giovanni Cavichioli Petrucelli disse que o prazo para recurso seria de 48 (quarenta e
56oito) horas, após este período o processo foi encaminhado para o Conselho Diretor. A Profª. Sílvia Sobral
57Costa disse que os documentos que foram encaminhados para a comissão eleitoral não haviam sido
58deliberados, portanto queria retorno referente aos mesmos e que segundo o Prof. Euter Paniago Júnior
59(Presidente da Comissão Eleitoral), depois de rubricado o processo seria liberado para consulta. Neste
60momento o Presidente fez a leitura do artigo 33 da Resolução 001/2007 (Art.33 – Casos omissos serão
61resolvidos pela Comissão Eleitoral, tendo o Conselho Diretor como instância recursal.) e disse que basta
62entender que o recurso seria encaminhado à Comissão Eleitoral. A Profª. Sílvia Sobral Costa disse
63novamente que a chapa 2 (dois) enviou 10 (dez) documentos para a comissão eleitoral e que os mesmos não
64foram deliberados. Neste momento o servidor Adilson Batista de Moura (Membro da Comissão Eleitoral)
65informou que os representantes das chapas acompanharam todas as decisões. O Presidente retomou a palavra
66dizendo que o resultado tornou-se público na 5ª feira e conforme está na resolução cabe recurso dentro do
67prazo de 48 (quarenta e oito) horas já que não houve recurso, portanto prosseguiu-se os trabalhos colocando

68o processo em votação. Em votação o processo foi aprovado com o registro de 13 (treze) votos favoráveis, 1
69(um) voto contrário e 4 (quatro) abstenções. A Profª. Vera Lúcia Dias da Silva Fontana pediu que sua
70abstenção fosse registrada em ata, pois como representante dos Doutores não teve tempo hábil para consultar
71os mesmos. A Profª. Suely dos Santos Silva também pediu que registrasse em ata sua abstenção justificando
72que como não teve acesso ao processo não se sente a vontade para votar. Prosseguindo com a reunião o
73Presidente parabeniza as candidatas e as pessoas que acompanharam as candidatas que conduziram uma
74campanha limpa e disse ainda que há muitas coisas a serem feitas pelo campus continuando o Presidente
75desejou sorte a Profª. Silvia Correa Santos e também que as pessoas do campus pensem no campus. O
76Presidente continuou dizendo que sua gestão nestes 4 (quatro) anos foi de respeitar a instituição. Disse ainda
77que este foi o primeiro processo eleitoral totalmente elaborado pelo Campus Jataí e que foi uma eleição
78disputadíssima, pois, basta verificar a pequena diferença constatada no resultado e como a resolução para
79consulta eleitoral foi aprovada no Conselho Diretor o resultado também teria que ser homologado no
80Conselho Diretor, porque este Conselho sempre foi informado sobre todos os acontecimentos e nele também
81foram tomadas decisões muito importantes em relação a processos e outros assuntos. O Presidente comentou
82ainda que a comissão eleitoral empenhou-se bastante em apresentar um bom trabalho e teve tranquilidade na
83condução dos seus trabalhos atuando ativamente no encaminhamento de todo o processo eleitoral e os
84parabenizou por isso. O Presidente finalizou parabenizando também o Conselho Diretor pela sua conduta.
85Neste momento o servidor Adilson Batista de Moura informou que o Presidente da Comissão Eleitoral o
86Prof. Euter Paniago Júnior não estava presente nesta reunião, mas que todas as decisões da Comissão
87Eleitoral constam em atas. Em seguida o Presidente informou que em uma reunião realizada no dia
8826/06/2007 (vinte e seis de junho de dois mil e sete) foi tratado o assunto do PET (Programa de Educação
89Tutorial) que terá um prazo curto para que este seja apresentado e devido à solicitação dos professores nesta
90reunião o PET (Programa de Educação Tutorial) passa pelo Conselho Diretor hoje 27/06/2007 (vinte e sete
91de junho de dois mil e sete) e caso este não fosse apreciado nesta reunião, não haveria mais a possibilidade
92de participar do projeto. Em seguida o Prof. Marco Aurélio Carbone Carneiro informou que recebeu 6 (seis)
93propostas: PET Geografia – Tutor: Prof. Washington Mendonça Moragas, PET Agronomia – Tutor: Prof.
94Hamilton Seron Pereira, PET Biologia – Tutor Fabiano Rodrigues de Melo, PET Matemática – Tutora: Profª.
95Jaqueline Araújo Civardi, PET Zootecnia – Tutora: Profª. Vera Lúcia Banys, PET Letras (foram enviados
96para o Conselho Diretor dois projetos e como Tutoras: Profª. Maria de Lourdes F. dos Santos Paniago e
97Profª. Santinha Neuda Alves do Lago de Assis. Após relatar todos os projetos o Prof. Marco Aurélio
98Carbone Carneiro disse que segundo seu entendimento deverá sair do Curso de Letras apenas 1 (um) projeto.
99Em discussão foram feitos questionamentos, os quais foram esclarecidos em seguida o Presidente disse que
100o mais importante é o Conselho Diretor estar ciente da importância desses projetos e se a Coordenação de
101Letras enviou dois projetos e o Conselho Diretor acha que os dois devem ser enviados, então que
102encaminhem os dois, lembrando que se aprovados o Campus Jataí terá que viabilizar espaço para o projeto
103funcionar. Em seguida a Profª. Carla Afonso da Silva Bitencourt Braga relatou o PET Medicina Veterinária –

104Tutora: Profª. Carla Afonso da Silva Bitencourt Braga, a relatora avisou que o nome da tutora pode ser
105mudado. Em votação todos os projetos foram aprovados por unanimidade e a Coordenação de Letras resolve
106se envia os dois projetos. Terceiro ponto da pauta: Processo nº. 23070.006288/2007– 82 - Cursinho Pré107vestibular Atitude. Relatora: Vera Lúcia Banys; Neste momento o Presidente informou que o Prof. Helder
108Barbosa Paulino não foi localizado e Perguntou ao coordenador da Agronomia se a ausência foi justificada.
109A profª. Silvia Correa Santos informou que ele esta em Brasília fazendo um curso. Neste momento a Profª.
110Vera Lúcia Dias da Silva Fontana, justificando que o Prof. Helder Barbosa Paulino lhe pediu que solicitasse
111vistas do processo. O Presidente comentou que gostaria de ouvir a defesa do Prof. Helder Barbosa Paulino e
112que não se sente a vontade dar tramitação ao processo. O Presidente prosseguiu informando que é necessário
113decidir quanto o funcionamento do Cursinho Pré-Vestibular Atitude, pois, o mesmo esta funcionando de
114forma irregular desde o início do ano e o Conselho Diretor tem que decidir se funciona irregular ou não
115funciona. Neste momento Profª. Silvia Correa Santos propôs que seja estipulado um prazo limite para
116regularizar o projeto. O servidor Otajiba sugeriu que o primeiro dia letivo de agosto de dois mil e sete seja o
117limite para regularização. Em sequência o Presidente informou que em maio de dois mil e sete o Prof. Helder
118Barbosa Paulino encaminhou um e-mail para a Reitoria dizendo que até “quinta-feira” resolveria as
119pendências, porém, até hoje não foram resolvidas. Neste momento a Profª. Maria de Lourdes F. dos Santos
120Paniago disse que no processo referente ao Projeto Cursinho Pré-Vestibular Atitude falta o relatório final do
121ano de dois mil e seis e plano de trabalho e a resolução das pendências dependem da apresentação dos
122mesmos. Neste momento a Profª. Vera Lúcia Dias da Silva Fontana perguntou se o processo foi
123encaminhado antes de ouvir o Prof. Helder Barbosa Paulino. O Presidente respondeu que as resoluções são
124cumpridas de acordo com o Conselho Diretor e este processo passou pelo Conselho Diretor em dois mil e
125seis e não constava a existência de recursos financeiros, mas em conversa com o Procurador foi decidido que
126seria encaminhada uma comunicação interna com o prazo de 10 (dez) dias para resposta, solicitando
127justificativa referente ao processo, o que não foi esclarecido, apenas se comprovou que houve movimentação
128financeira. A Servidora Marilda Maria Ferreira Soares disse que o projeto chegou com o relatório e foi
129encaminhado ao Prof. Helder Barbosa Paulino antes de abrir o processo. O Presidente sugeriu que o processo
130fosse retirado de pauta, o que foi aceito por todos. Neste momento o Presidente passou alguns informes:
131Informe Professores Substitutos – O Presidente informou sobre as vagas para Professor Substituto e
132solicitou um esclarecimento do Curso de História que fez um pedido que não será possível atender. Neste
133momento a Profª. Claudia Graziela F. Lemes respondeu que poderia desconsiderar o pedido do Curso de
134História, pois houve um mal entendido e o pedido correto não seria aquele. Após este esclarecimento o
135Presidente informou que já foi solicitada a todas as coordenações a necessidade de professores substitutos
136para o próximo semestre e segundo foi informado na reunião da Comissão de Expansão ontem 26/06/2007
137(vinte e seis de junho de dois mil e sete) foram liberadas 24 (vinte e quatro) vagas para o Campus Jataí e hoje
138em conversa com a Pró- Reitora (Reitora em Exercício) ela informou que iria agendar uma audiência ainda
139hoje no MEC para a próxima sexta-feira ou no máximo para o início da próxima semana para tentar reverter

140esse quadro porque 24 (vinte e quatro) vagas realmente não atende as necessidades do Campus. Informe
141programação de passagens para eventos: O Presidente comunicou que a previsão de participação em
142eventos que já foi realizada, não garante as passagens e que antes de cada evento é necessário que se
143encaminhe a solicitação para a direção. Informe sobre Férias de professores: O Presidente informou sobre
144as férias dos professores que ainda não completaram um ano de exercício que já encaminharam o pedido
145para a Direção os pedidos foram enviados e este receberão o valor das férias no mês de agosto juntamente
146com o vencimento do mês de julho. Agora os que não fizeram a previsão já não têm mais como marcar. A
147Profª. Carla Afonso da Silva Bitencourt Braga perguntou quem marca as férias. O Presidente respondeu que
148vem um formulário da UFG para preencher e que geralmente este formulário chega entre os meses de
149setembro e outubro. O Presidente informou ainda que tem setores na UFG que não reconhecem pedidos de
150coordenadores ou professores, por isso deve-se estabelecer que quem responde pelo Campus é o Diretor,
151portanto, o professor entrega o pedido na coordenação e a coordenação envia para a Direção para que seja
152marcada junto ao Recursos Humanos do Campus e em seguida seja encaminhado para a UFG. Quarto
153ponto da pauta: Disciplinas de Núcleo Livre – Prof. Marco Aurélio Carbone Carneiro relatou os Núcleos
154Livres do Curso de Agronomia – Foram relatados 3 (três) cursos: Curso de Agroecologia e Desenvolvimento
155Sustentável, Curso Matéria Orgânica do Solo e o Curso de Manejo e Adubação de Pastagens. Neste
156momento a Prof.ª Vera Lucia Banys questionou quanto ao Curso de Manejo e Adubação de Pastagens que
157apresenta uma carga horária muito alta e comentou também que não concorda com a disciplina porque existe
158lacuna. O Presidente disse que um Núcleo Livre não deve apenas preencher lacuna do curso. Após discussão
159em votação os cursos de Agroecologia e Desenvolvimento Sustentável e Matéria Orgânica do Solo foram
160aprovados por unanimidade, já o curso de Manejo e Adubação de Pastagens não foi aprovado com o registro
161de 1 (um) voto favorável, 7(sete) contrários e 9(nove) abstenções. Em seguida a Profª. Santinha Neuda A. do
162L. de Assis relatou os Núcleos Livres do Curso de Letras – Foram relatados 6 (seis) cursos: Curso Prática de
163Análise da Linguagem 1, Curso Literatura e Cinema, Curso Teorias Literárias, Curso Produção Oral em
164Língua Estrangeira, Curso Prática das Habilidades Orais em Língua Inglesa, Curso Aspectos Culturais na
165Transposição Interlinguística, após relato de todos os cursos, em discussão em seguida em votação os cursos
166foram aprovados por unanimidade. Em seguida a Profª. Priscilla Saemi Matsunaga relatou os Núcleos Livres
167do Curso de Psicologia - Foram relatados 2 (dois) cursos: Curso Indústria Cultural e Subjetividade e Curso
168Sexualidade e Constituição da Subjetividade , após relato de todos os cursos, em discussão em seguida em
169votação os cursos foram aprovados com o registro de 14 (quatorze) votos favoráveis. Em sequência a Profª.
170Jaqueline Araújo Civardi relatou os Núcleos Livres do Curso de Matemática - Foram relatados 5 (cinco)
171cursos: Curso Introdução a Linguagens WEB, Curso Matemática Básica, Curso Metodologia do Trabalho
172Científico em Ciências e Matemática, Curso Análise Combinatória, Curso Introdução à Informática e uso de
173Software Livre, após relato de todos os cursos, em discussão em seguida em votação todos os cursos foram
174aprovados por unanimidade. Em seguida a Profª. Carla Afonso da Silva Bitencourt Braga relatou os Núcleos
175Livres do Curso de Medicina Veterinária - Foram relatados 2 (dois) cursos: Curso Terapêutica Veterinária e

176Curso Técnicas de Pesquisa Bibliográfica pela Internet e Normatização Bibliográfica, após relato de todos
177os cursos, em discussão em seguida em votação os cursos foram aprovados por unanimidade. Em
178continuidade o Prof. José Silvio de Oliveira relatou o Núcleo Livre do Curso de Pedagogia - Foi relatado 1
179(um) curso: Curso Inclusão, após relato, em discussão em seguida em votação o curso foi aprovado com o
180registro de 15 (quinze) votos favoráveis e (1) uma abstenção. Neste momento o Prof. Paulo Roberto
181Rodrigues Meira informou que o Curso de Química não iria apresentar Cursos de Núcleo Livre. Em
182sequência a Profª. Vera Lúcia Banys relatou o Núcleo Livre do Curso de Zootecnia - Foi relatado 1 (um)
183curso: Curso Comportamento Animal, após relato, em discussão em seguida em votação o curso foi
184aprovado com o registro de 16 (dezesseis) votos favoráveis e (1) uma abstenção. Prosseguindo o Presidente
185passou mais um informe: Informe sobre a necessidade de vagas para professores para o ano de dois mil
186e oito – O Presidente informou que conforme solicitado pela Mine Câmara e na reunião da Comissão de
187Expansão decidiu-se que até 06/07/2007 (seis de julho de dois mil e sete) é para encaminhar para a Profª.
188Eliana Melo Machado Moraes a relação das disciplinas e professores para que seja feito o estudo da
189necessidade de vagas para professores. O Presidente informou ainda que a coordenação que não encaminhar
190o documento fica-se entendido que esta não quer participar da distribuição de vagas para professores. O Prof.
191Washington Mendonça Moragas informou que a representante da Mine Câmara no Conselho Diretor é a
192Profª. Elaine Cristina Castelhano Barbosa. Em seguida a Profª. Elaine Cristina Castelhano Barbosa disse
193que o retorno das coordenações é muito importante. Quinto ponto de pauta: Processo nº.
194102/2007/CAJ/UFG - Solicitação de afastamento para cursar pós-graduação/pós-doutorado - do interesse da
195Coordenação de Ciências Biológicas – Profª. Alessandra Feijó Marcondes Viu, relatado pelo Prof. Paulo
196Roberto Rodrigues Meira. Em discussão e em seguida em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer
197do relator, favorável ao processo. Sexto ponto de pauta: Processo nº. 110/2007/CAJ/UFG – SICAD - do
198interesse da Coordenação de Agronomia, relatado pela Profª. Carla Afonso da Silva Bitencourt Braga. Em
199discussão e em seguida em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer do relator, favorável ao
200processo. Sétimo ponto de pauta: Processo nº. 104/2007/CAJ/UFG – Projeto de Pesquisa- Construção e
201Avaliação de protótipos de pluviômetros vetoriais para estimar o impacto das chuvas sobre encostas - do
202interesse da Coordenação de Geografia - Prof. Hildeu Ferreira da Assunção, relatado pelo Prof. Marco
203Aurélio Carbone Carneiro. Em discussão e em seguida em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer
204do relator, favorável ao processo. Oitavo ponto de pauta: Processo nº. 105/2007/CAJ/UFG – Projeto de
205Pesquisa – Consolidação do Herbário Jataiense- do interesse da Coordenação de Ciências Biológicas – Profª.
206Luzia Francisca de Souza, relatado pelo Prof. Marco Aurélio Carbone Carneiro. Em discussão e em seguida
207em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer do relator, favorável ao processo. Nono ponto de
208pauta: Processo nº. 106/2007/CAJ/UFG – Projeto de Pesquisa – Hidrogeografia da Bacia Hidrográfica do
209Rio Claro-Sudoeste Goiás - GO- do interesse da Coordenação de Geografia - Prof. Washington Mendonça
210Moragas, relatado pelo Prof. Marco Aurélio Carbone Carneiro. Em discussão e em seguida em votação, foi
211aprovado por unanimidade o parecer do relator, favorável ao processo. Décimo ponto de pauta: Processo

212nº. 107/2007/CAJ/UFG – Projeto de Pesquisa – A Expansão da Cultura da cana-de-açúcar no Sudoeste
213Goiano e suas implicações na dinâmica regional, especialmente na cadeia carnes-grãos - do interesse da
214Coordenação de Geografia - Prof. Dimas Moraes Peixinho, relatado pelo Prof. Marco Aurélio Carbone
215Carneiro. Em discussão e em seguida em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer do relator,
216favorável ao processo. Décimo Primeiro ponto de pauta: Processo nº. 108/2007/CAJ/UFG – Projeto de
217Pesquisa – Diagnóstico da estrutura produtiva e das atividades desenvolvidas em pequenas propriedades e
218em minifúndios no município de Jataí (GO) - do interesse da Coordenação de Geografia - Prof a. Dinalva
219Donizete Ribeiro, relatado pelo Prof. Marco Aurélio Carbone Carneiro. Em discussão e em seguida em
220votação, foi aprovado por unanimidade o parecer do relator, favorável ao processo. Décimo Segundo ponto
221de pauta: Processo nº. 109/2007/CAJ/UFG – Projeto de Pesquisa – Aplicação de Métodos de Previsão,
222para tomada de medidas mitigadoras, quanto aos impactos ambientais nos meios físicos e sócio-ambientais
223nas áreas de influencia direta e indireta de usinas hidrelétricas - do interesse da Coordenação de Geografia 224Profa. João Batista Pereira Cabral, relatado pelo Prof. Marco Aurélio Carbone Carneiro. Em discussão e em
225seguida em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer do relator, favorável ao processo. Décimo
226Terceiro ponto de pauta: Processo nº. 111/2007/CAJ/UFG – Projeto de Pesquisa – O Curso de
227Licenciatura em matemática do CAJ/UFG: um olhar histórico de sua trajetória sob a ótica dos
228administradores, docentes e egressos - do interesse da Coordenação de Matemática - Prof a. Jaqueline Araújo,
229relatado pela Profª. Carla Afonso da Silva Bitencourt Braga. Em discussão e em seguida em votação, foi
230aprovado por unanimidade o parecer da relatora, favorável ao processo. Décimo Quarto ponto de pauta:
231Processo nº. 093/2007/CAJ/UFG - Evento de Extensão e Cultura - IV Semana de Biologia (SEMABIO) 232do interesse da Coordenação de Ciências Biológicas - Prof. Matheus de Souza Lima Ribeiro, relatado pela
233Profª. Maria de Lourdes F. dos Santos Paniago. Em discussão e em seguida em votação, foi aprovado com o
234registro de 12 (doze) votos favoráveis e 2 (duas) abstenções o parecer da relatora, favorável ao processo.
235Décimo Quinto ponto de pauta: Processo nº. 094/2007/CAJ/UFG - Projeto – Educação Ambiental nas
236Regiões de Implantação das Pequenas Centrais Hidrelétricas Irara, Jataí e Retiro Velho: Capacitação para
237Professores Multiplicadores - do interesse da Coordenação de Ciências Biológicas - Prof a. Elci Ferreira
238Mendes Piochon, relatado pela Profª. Maria de Lourdes F. dos Santos Paniago. Em discussão e em seguida
239em votação, foi aprovado com o registro de 10 (dez) votos favoráveis e 2 (duas) abstenções o parecer da
240relatora, favorável ao processo desde que seja incluído no processo o plano de trabalho. Décimo Sexto ponto
241de pauta: Processo nº. 112/2007/CAJ/UFG - Evento – O Passado Presente na arte - do interesse da
242Coordenação de Pedagogia - Profa. Suely Lima de Assis Pinto, relatado pela Profª. Maria de Lourdes F. dos
243Santos Paniago. Em discussão e em seguida em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer da relatora,
244favorável ao processo. Décimo Sétimo ponto de pauta:Processo nº. 113/2007/CAJ/UFG - Projeto –
245Ensino de matemática básica aplicada no ensino superior - do interesse da Coordenação de Matemática 246Profa. Grace Kelly Souza Carmo Goulart, relatado pela Profª. Maria de Lourdes F. dos Santos Paniago. Em
247discussão e em seguida em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer da relatora, favorável ao

248processo. Décimo oitavo ponto de pauta: Processo nº. 114/2007/CAJ/UFG - Evento – VI Semana de
249Letras do CAJ/UFG - do interesse da Coordenação de Letras - Prof a. Eliana Melo Machado Moraes, relatado
250pela Profª. Maria de Lourdes F. dos Santos Paniago. Em discussão e em seguida em votação, foi aprovado
251com o registro de 12 (doze) votos favoráveis o parecer da relatora, favorável ao processo. Décimo nono
252ponto de pauta: Processo nº. 115/2007/CAJ/UFG - Evento – I Semana de Ciências Exatas UFG/Jataí - do
253interesse da Coordenação de Química, Física e Matemática - Prof. Henrique Almeida Fernandes, relatado
254pela Profª. Maria de Lourdes F. dos Santos Paniago. Em discussão e em seguida em votação, foi aprovado
255por unanimidade o parecer da relatora, favorável ao processo. Vigésimo ponto de pauta: Processos de
256Estágio Probatório e Progressão Horizontal -Processo nº. 23070.005995/2007-51 do interesse do Prof.
257Marlon Zortea, relatado pela Profª. Sílvia Correa Santos. Em discussão e em seguida em votação, foi
258aprovado por unanimidade o parecer da relatora, favorável ao processo. Processo nº. 23070.005216/2007-18
259do interesse da Profª. Sandra Aparecida Benite Ribeiro, relatado pela Profª. Sílvia Correa Santos. Em
260discussão e em seguida em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer da relatora, favorável ao
261processo. Vigésimo ponto de pauta: Outros Assuntos – O Presidente apresentou o Servidor Enderson
262Medeiros o novo bibliotecário do Campus e questionou o que o Conselho Diretor acharia de ter um
263representante da biblioteca no Conselho de bibliotecas da UFG. O Presidente comentou ainda que é
264interessante essa representação para que o Campus acompanhe de perto as questões decididas no Conselho
265de Bibliotecas, todos aceitaram o encaminhamento. Neste momento o Prof. José Silvio de Oliveira reclamou
266quanto ao horário do término da reunião e solicitou que na próxima reunião seja avisado no início que todos
267devem permanecer na reunião do Conselho Diretor até o final. Em seguida o Presidente comunicou que
268encaminhou projeto ao CNPQ solicitando pós-doutoramento que, caso aprovado pelo CNPQ, tem a intenção
269de afastar por 6 (seis) meses para atualizar e recuperar as ações na pesquisa. Neste momento a Profª. Adriana
270Rodrigues Ribeiro disse que acha que esta questão deve passar pelo departamento antes o Presidente
271concordou com ela e disse ainda que quer voltar logo pra sala de aula. Em votação foi aprovado por
272unanimidade pelo Conselho Diretor. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declara encerrada a sessão
273às (17: 45) dezessete horas e quarenta e cinco minutos, da qual, para constar, eu, Marinalva de Oliveira
274Teixeira lavrei a presente ata que, lida e se achada em conforme, segue assinada pelo Presidente dos
275trabalhos e pelos conselheiros presentes à discussão e votação............................................................................
276Edésio Fialho dos Reis _____________________________________________________________
277Adilson Batista de Moura ___________________________________________________________
278Adriana Rodrigues Ribeiro __________________________________________________________
279Adriano Freitas Silva ______________________________________________________________
280Bruno Loureiro da Silva____________________________________________________________
281Carla Afonso Bitencourt Braga ______________________________________________________
282Claudia Graziela F. Lemes __________________________________________________________
283Dirceu Luiz Hermann ______________________________________________________________

284Edney Rocha Freitas _______________________________________________________________
285Elaine Cristina Castelhano Barbosa ___________________________________________________
286Giovanni Cavichioli Petrucelli______________________________________________________
287Hamilton Seron Pereira ___________________________________________________________
288Jaqueline Araújo Civardi __________________________________________________________
289José Silvio de Oliveira _____________________________________________________________
290Juliana Carneiro Guimarães _________________________________________________________
291Marco Aurélio Carbone Carneiro _____________________________________________________
292Priscila Saemi Matsunaga __________________________________________________________
293Maria de Lourdes F. dos Santos Paniago _______________________________________________
294Marilda Maria Ferreira Soares _______________________________________________________
295Vera Lúcia Banys _________________________________________________________________
296Otajiba Antônio da Silva __________________________________________________________
297Paulo Roberto Rodrigues Meira ______________________________________________________
298Santinha Neuda A. do L. de Assis ____________________________________________________
299Silmara Silva Cardoso _____________________________________________________________
300Silvia Correa Santos _______________________________________________________________
301Silvia Sobral Costa ________________________________________________________________
302Suely dos Santos Silva _____________________________________________________________
303Vera Lúcia Dias da Silva Fontana ____________________________________________________
304Washington Mendonça Moragas _____________________________________________________
305Marinalva de Oliveira Teixeira _______________________________________________________

