SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
CAMPUS JATAÍ
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DO CAMPUS JATAÍ, REALIZADA
EM 14 DE ABRIL DE 2010.

1

Aos quatorze (14) dias do mês de abril (04) do ano de dois mil e dez (2010) às quatorze horas e quinze

2

minutos (14:15) reuniram-se no auditório maior da Unidade Jatobá, Campus Jataí/UFG, sob a presidência do

3

Diretor em Exercício do CAJ, Prof. João Batista Pereira Cabral, os membros do Conselho Diretor: Profª. Ana

4

Luisa Aguiar de Castro, Coordenadora do Curso de Zootecnia; Prof. Marcelo Borges Henriques,

5

representando a coordenação do Curso de Psicologia, Prof. Ari Raimann, Coordenador do Curso de

6

Pedagogia; Prof. Wendy Carniello Ferreira, Vice-Coordenador do Curso de Engenharia Florestal; Profª.

7

Paula Regina Souza, representando a coordenação do Curso de Enfermagem; Profª. Cátia Regina Assis

8

Almeida Leal, Coordenadora do Curso de Educação Física; Profª. Luciana Celeste Carneiro, Coordenadora

9

do Curso de Agronomia; Profª. Maria Cristina Cardoso Pereira, Coordenadora do Curso de Direito; Prof.

10

Gecirlei Francisco da Silva, Coordenador do Curso de Matemática; Prof. Wanderley Souza Alencar, Vice-

11

coordenador do Curso de Ciência da Computação; Prof. Henrique Almeida Fernandes, Coordenador do

12

Curso de Física; Prof. Giovanni Cavichioli Petrucelli, Coordenador do Curso de Química; Prof. Thiago

13

André Carreo Costa, Coordenador do Curso de Medicina Veterinária; Prof. Nelson Rodrigo Pedon,

14

Coordenador do Curso de Geografia; Prof. Raimundo Agnelo Soares Pessooa, Coordenador do Curso de

15

História. Prof. Roberto Borges Filho, Coordenador do Curso de Fisioterapia; Profª. Vânia Carmem Lima,

16

Coordenadora do Curso de Letras; Prof. Samuel Mariano Gislon da Silva, Coordenador do Curso de Ciências

17

Biológicas; Profª. Ivanildes Solange, Coordenador do Curso de Biomedicina; Prof. Fabrízzio Alphonsus

18

Alves Melo Nunes Soares, representantes dos professores assistentes; Profª. Cecília Nunes Moreira,

19

representante dos professores adjuntos; Prof. Hildeu Ferreira da Assunção, Vice-coordenador do Curso de

20

Mestrado em Agronomia. Prof. Dimas Moraes Peixinho, Coordenador do Curso de Mestrado em Geografia;

21

A Técnica Administrativa Estael de Lima, representando a Presidente da CIS; Os Servidores: Anne de

22

Oliveira, Jefferson Naves Pinto, Michaela Andrea Bette Camara e Wesley Carmo Ramos, representando os

23

servidores técnico-administrativos; Os Acadêmicos: Luciana Dias de Jesus Alves, Elias Menta Macedo,

24

representando os discentes. Verificado o “quorum”, o Sr. Presidente declarou abertos os trabalhos: Primeiro

25

Ponto da Pauta – Informes – Primeiro Informe: Convênio FEJ - O Presidente informou que a Profª.

26

Marli já fez a solicitação da renovação do convênio e o pedido foi passado para o Reitor para

27

acompanhamento, o mesmo pedido será encaminhado para a comissão e para as coodenações de cursos.

28

Segundo Informe: Visita do Reitor - O Presidente informou que o Reitor esteve ontem no CAJ para uma

29

reunião no Sindicato Rural e que a Pró-Reitora de Graduação também veio e conversou com algumas

30

coodenações de Cursos: Direito, Enfermagem, Ciência da Computação e Zootecnia. Terceiro Informe:

31

Homologações de concursos vagas PEQUI - O Presidente infomou que até o dia 28/04/2010 (vinte e oito

32

de abril de dois mil e dez) saem todas as homologações dos resultados das vagas PEQUI, o Presidente

33

informou ainda que saíram várias nomeações e em seguida solicitou aos coordenadores que acompanhem as

34

homologações e se não saírem até a data prevista, terão que ser cobradas. O Prof. Marcelo Borges Henriques

35

questionou quanto às disciplinas oferecidas por outros cursos. O Presidente disse que está tentando uma

36

negociação e quem oferece a disciplina terá que dar aulas. Disse ainda que quanto as aulas que ainda não tem

37

professores para atender devem ser passadas para o próximo semestre. Quarto Informe: Verba para

38

assuntos estudantis – O Presidente informou que conforme conversa do Reitor com os discentes foi

39

informado que virá a verba de um milhão para construções e foi solicitado aos discentes que discutam o que

40

fazer com a verba estudantil. Quinto Informe: Prédio Avenida Rio Verde (antigo prédio do Curso de

41

Educação Física) – O Presidente informou que o Deputado Leandro Vilela ligou para o Reitor querendo

42

saber sobre o prédio, pois há a intenção de trazer uma unidade do SENAI para o local. O Reitor disse que a

43

intenção do Campus é mater o uso do prédio. Em seguida o Presidente disse que precisa de um projeto que

44

justifique o uso e ocupação do prédio. A Profª. Cátia Regina Almeida Assis Leal disse que o prédio não é

45

melhor utilizado, pois não tem condições, sem antes passar por uma reforma. O Presidente pediu para a Profª

46

Cátia Regina Almeida Assis Leal tomasse frente a uma comissão para elaborar o projeto e solicitou a quem

47

tiver o interesse de fazer algum uso do local que procure a Profª. Cátia Regina Almeida Assis Leal e passe

48

para ela as informações e disse que tem o prazo de 30 (trinta) dias para encaminhar um plano. Em seguida o

49

Presidente informou que até hoje a reforma do prédio não foi feita, pois o prédio não é nosso e que a reforma

50

fica em média uns R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). O Prof. Fabrízzio Alphonsus Alves Melo Nunes

51

Soares solicitou esclarecimentos quanto as despesas para a reforma. O Presidente disse que os R$ 300.000,00

52

(trezentos mil reais) ainda não existem e que tem que conseguir a doação do prédio e depois tentar conseguir

53

a verba. A Profª. Cátia Regina Almeida Assis Leal pediu que cada curso pense no que pode ser inserido no

54

prédio para facilitar o acesso da comunidade. Sexto Informe: Pinheiros – O Presidente informou que quanto

55

aos pinheiros ainda não existe definição e que pode retirar as árvoes que foram derrubadas, quanto a

56

comissão que vai estudar o caso, os nomes não foram encaminhados pelas coordenações, então a direção irá

57

nomear, pois a questão deve ser respondida perante a reitoria. Sétimo Informe: Comissão para Orçamento

58

(Compras/2010) – Foram encaminhados os nomes das áreas: Agrárias: Professores Ana Luísa Aguiar de

59

Castro e Thiago André Carreo Costa; Exatas: Professores Alessandro Martins e Wanderley Souza Alencar;

60

Saúde: Professores Antônio Paulino e Profª. Cátia Regina Almeida Assis Leal e para a área de humanas não

61

foram apresentados nomes então o Presidente nomeou os Professores André Amaral Bravin e Nelson

62

Rodrigo Pedon. Em seguida o Presidente marcou uma reunião com esta comissão na próxima terça-feira às

63

14:00 h (quatorze horas) para discutir as compras junto com o Técnico-Administrativos: Rafael Freitas e

64

Valéria Gouveia. Segundo Ponto da Pauta: Apresentação Informática, assunto: Internet do Campus -

65

Relator: Christofer Gustavson Prado; (retirado da pauta, o relator foi para Goiânia resolver problemas junto

66

ao CERCOMP). Oitavo Ponto da Pauta: Processos de Estágio Probatório e Progressão Horizontal –

67

Relatados pela CAD. Processos de Estágio Probatório avaliados pela CAD presidida pela Profª. Vera Lúcia

68

Dias da Silva Fontana: Processo 23070.004354/2009-41 – Elzilaine Domingues Mendes; Processo

69

23070.005140/2009-92 – Érico Douglas Vieira; Processo 23070.007546/2009-18 – Erin Caperuto de

70

Almeida; Processo 23070.005144/2009-71 – Karina Ludovico de Alves M. Lopes; Processo

71

23070.004364/2009-87 – Luís César de Souza; Processo 23070.006550/2009-51 – Roberta de Moura Assis;

72

Processo 23070.004690/2009-94 – Roberto Menezes de Oliveira; Processo 23070.007505/2009-13 – Taís

73

Malysz Sarzenski; Processo 23070.004564/2010-73 – Maurício José Alves Balzam. Processos de Estágio

74

Probatório avaliados pela CAD presidida pela Profª. Cecília Nunes Moreira: Processo 23070.008177/2008-

75

91 – Ana Luísa Aguiar de Castro; Processo 23070.008173/2008-11 – Fábio Marineli; Processo

76

23070.008998/2008-28 – Ivanildes Solange da Costa Barcelos. Processo 23070.009529/2008-26 – Tatiana

77

Diello Borges; Processo 23070.007489/2009-69 – Alexandre Braoios; Processo 23070.014185/2009-58 –

78

Ana Carolina Eiras Coelho Soares; Processo 23070.004326/2009-24 – Cássio Aparecido Pereira Fontana;

79

Processo 23070.007537/2009-19 – Cleber Douglas Lucínio Ramos; Processo 23070.004372/2009-23 – Keila

80

Márcia Ferreira de Macedo; Processo 23070.014893/2009-99 – Cleusely Matias de Souza; Processo

81

23070.015809/2009-54 – Márcia Dias; Processo 23070.014057/2009-12 – Raimundo Agnelo Soares Pessoa;

82

Processo 23070.010047/2006-57 – João Batista Pereira Cabral; Processo Progressão Horizontal

83

23070.021621/2009-45 – Elaine Cristina Castelhano Barbosa. Todos com pareceres favoráveis, em discussão

84

e em seguida em votação todos os processos foram aprovados com o registro da unanimidade dos votos. Em

85

seguida a Profª. Cecília Moreira Nunes falou que chegaram cinqüenta processos de estágio probatório

86

faltando as avaliações discentes e pediu as coordenações que enviem os documentos, pois os mesmos são do

87

interesse de cada professor. Disse que os documentos podem ser deixados na coordenação do Curso de

88

Medicina Veterinária, em seu escaninho e se a documentação não chegar até segunda-feira até as 08:00 h

89

(oito horas), os processos serão devolvidos. Após muitas discussões quanto a documentação dos processos da

90

CAD, o Prof. Wanderley Sousa Alencar disse que as pessoas se exaltam sem necessidade, pois, está tudo na

91

resolução é só ler. O Prof. Thiago André Carreo Costa pediu para quem for levar os documentos para a Profª.

92

Cecília, que seja no período das 13:30h (treze e trinta horas) às 17:30h (dezessete e trinta horas) que é o

93

horário que a secretária do curso está na coordenação. Terceiro Ponto da Pauta: Núcleo Livre: Preservação

94

da Madeira - do Interesse do Curso de Engenharia Florestal, relatado pelo Prof. Wendy Carniello Ferreira.

95

Em discussão e em seguida em votação o núcleo livre foi aprovado com o registro da unanimidade dos votos.

96

Após este ponto surgiram vários questionamentos quanto ao aproveitamento de núcleos livres, o Presidente

97

disse que as questões serão repassadas para a Profª. Márcia Santos Anjo Reis – Assessora de Graduação do

98

CAJ. Quarto Ponto da Pauta: Solicitação da participação de um representante de cada curso na Mini-

99

Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação do CJ/UFG – do Interesse do Curso de Ciência da Computação. O

100

Prof. Wanderley Sousa Alencar disse que essa solicitação foi feita porque nas outras mini-câmaras tem um

101

representante de cada curso, então a pesquisa e pós-graduação deveria ter também, a idéia é que os cursos

102

que não tem pós-graduação, futuramente possam ter, somando as deficiências e ajudando os cursos a

103

melhorar. Em seguida o professor solicitou que pensem em reavaliar está questão. O Prof. Giovanni

104

Cavichioli Petrucelli disse que a comissão começou com um representante de cada área e que hoje são dois e

105

que fica a cargo do conselho diretor refletir sobre isso. O Prof. Fabrízzio Alphonsus Alves Melo Nunes

106

Soares disse que sempre que vem debates das câmaras para o conselho, percebe-se que o da câmara de

107

pesquisa é sempre mais polêmico,disse ainda que os problemas debatidos em outras câmaras passam direto e

108

os projetos de pesquisa sempre tem longas discussões. O Presidente disse que o que ocorre hoje é que tem

109

uma comissão para relatar os projetos, disse ainda que concorda que a mini-câmara seja estendida e que vai

110

solicitar ao Prof. Fabiano Rodrigues de Melo que procure a coordenação do Curso de Ciência da

111

Computação para fazer um estudo. A Técnica-administrativa Michaela Andrea Bette Camara pediu para que

112

nesta mini-câmara tenha uma representação dos técnicos. O Prof. Giovanni Cavichioli Petrucelli disse que os

113

projetos de pesquisa não passam pela mini-câmara de pesquisa e pós-graduação. O Presidente disse que irá

114

solicitar ao Prof. Fabiano Rodrigues de Melo que procure as coordenações para tentar verificar o que pode

115

ser feito. O Prof. Wanderley Sousa Alencar perguntou se o conselho concordou com a solicitação. O

116

Presidente disse que será realizado um estudo e em seguida será avaliado pelo conselho diretor. Quinto

117

Ponto da Pauta - Solicitação da alteração de uso das salas do antigo bloco de salas de aulas da Unidade

118

Jatobá – do Interesse dos Cursos: Agronomia, Biomedicina, Química, Engenharia Florestal, Ciências

119

Biológicas, Matemática, Ciência da Computação, Medicina Veterinária e Física. O Prof. Samuel Mariano

120

Gislon da Silva falou da divisão das salas de aula que na época foram verificadas dificuldades e questionou

121

porque o bloco foi destinado para outro uso se o CAJ tem tanta deficiência em salas de aula. Disse que tem

122

as salas do núcleo de pesquisa em agricultura familiar (NEAF), de estudos do Curso de História, então o que

123

se quer é rediscutir o uso destas salas e verificar se não tem como voltar a ser sala de aula no próximo

124

semestre e outro ponto é a insatisfação por não terem sido consultados na época. O Presidente disse que

125

quanto a sala de estudos do Curso de História, trata-se de um laboratório que foi solicitado naquela época.

126

Disse ainda que quanto ao NEAF a Profª. Silvia Correa Santos foi procurada e que ela tentou com vários

127

coordenadores para conseguir um espaço, pois o projeto já trouxe mais de R$ 600.000,00 (seiscentos mil

128

reais) para o CAJ e no próximo semestre o CAJ terá mais um bloco de salas de aulas e resolverá esse

129

problema. Disse ainda que foi uma decisão da Profª. Silvia Correa Santos em apoiar o NEAF e o Curso de

130

História e ele entende que foi necessário, em seguida pediu que o que foi definido pela Profª. Silvia Correa

131

Santos seja mantido até a volta dela. Disse também que a questão dos espaços deve ser rediscutida, então

132

abre as discussões porém, a votação será somente quando a Profª. Silvia Correa Santos retornar. O Prof.

133

Hildeu Ferreira da Assunção disse que faz parte do NEAF e que o mesmo já aprovou vários projetos e tem

134

vinte e dois bolsistas ligados a outros cursos, banco de sementes, o projeto está ligado aos mestrados em

135

agronomia e geografia e o Núcleo existe pelo apoio da universidade. Disse ainda que na sala do NEAF tem

136

cinco estagiários formados e os demais bolsistas e trata-se de um núcleo produtivo e reconhecido em muitos

137

lugares. O Prof. Wanderley Sousa Alencar disse que não foi falado que o núcleo não é importante, mas o

138

problema é a falta de sala de aulas no Campus e que ele não acredita que a central de aulas estará pronta em

139

agosto deste ano. Disse ainda que os cursos solicitantes terão problemas com a questão de falta de salas. O

140

Prof. Ari Raimann disse que os núcleos de pesquisas são importantes e que tem um núcleo e que pensa no

141

futuro e a pesquisa deve ter espaço e que a reforma do antigo prédio da Educação Física é de grande

142

importância e talvez esse pudesse ser um local utilizado para o núcleo de pesquisa. Disse ainda que sala de

143

aula realmente é um grande problema, pois nem na Riachuelo, nem no Jatobá não tem mais salas à noite. O

144

Prof. Giovanni Caichioli Petrucelli disse que entende que não tenha espaço na Riachuelo, mas no Jatobá

145

também não tem, não existe sala disponível no Jatobá, o Curso de Educação Física noturno está sem salas de

146

aulas. Disse que não é contra o núcleo, nem contra o laboratório do Curso de História, mas aquele espaço é

147

sala de aula. O Prof. Fabrízzio Alphonsus Alves Melo Nunes Soares disse que o novo bloco de salas de aula

148

não vai resolver o problema, pois os Cursos de Letras e Psicologia vão vir para o Jatobá. O Prof. Samuel

149

Mariano Gislon da Silva disse que os cursos foram procurados para ceder espaços, mas quais espaços ele

150

tem? Disse que duvida que a nova central de aulas dique pronta até agosto, além disso, são salas

151

inadequadas, quanto ao que o Prof. Hildeu Ferreira da Assunção disse, que o espaço não serve para nada,

152

ninguém disse isso e que os professores e coordenadores é que deveriam se revoltar por sair um dia e chegar

153

no outro e não ter mais sala de aula, disse ainda que concorda com o Prof. Ari Raimann. O Presidente disse

154

que a central de aulas está cumprindo os prazos e que vai confirmar com o engenheiro do CEGEF a previsão

155

correta. O Prof. Roberto Borges Filho perguntou se a central de aulas poderá ser usada para aulas práticas,

156

que o preocupam muito, no próximo semestre não ter salas de aula, disse que não tem sala de coordenação e

157

nem secretária. O Presidente disse que a utilização do espaço deve ser discutida aqui no conselho e é uma

158

discussão ampla e que vai tentar resolver a questão. O Prof. Hildeu Ferreira da Assunção justificou que é

159

fácil apontar solução para os problemas dos outros e o núcleo de pesquisa, precisa de campo para trabalhar e

160

o campo está aqui no Jatobá e reforçou que uma sala não resolverá o problema dos cursos e ainda vai criar

161

outro maior, então que espere que a central de aulas fique pronta. O Presidente disse que o seu

162

posicionamento é que aguarde o prazo até a Profª. Silvia Correa Santos voltar e disse que pode fazer um

163

estudo para a utilização do antigo prédio do Curso de Educação Física. Disse que os Cursos de Letras e

164

Psicologia virão para o Jatobá e não terão salas, em seguida ele pediu para as coordenações que façam um

165

estudo do assunto. Disse que o pedido das coordenações será encaminhado para a Profª. Silvia Correa Santos

166

e ela se posicionará sobre o caso e no próximo semestre o caso será repensado. Solicitou ainda aos

167

coordenadores que fizeram o pedido e ao NEAF que sentem e busquem uma solução para o caso. O Prof.

168

Wanderley Sousa Alencar sugeriu que cada coordenação faça um documento falando da necessidade de salas

169

e quantidade de alunos nos três períodos, pois não pode esperar chegar junho para resolver o problema. O

170

Presidente disse que a proposta é boa, mas os coordenadores já fazem o planejamento das salas, em seguida

171

pediu ao Prof. Wanderley Sousa Alencar para reafirmar sua proposta e disse ainda que é professor na unidade

172

Riachuelo e vê salas de aula vazias por lá, então tanto o Jatobá, quanto a Riachuelo podem verificar a

173

demanda e enviar para ver o que pode ser feito.o Prof. Wanderley Sousa Alencar disse que encaminhará

174

amanhã uma planilha para os coordenadores. Sexto Ponto da Pauta: Solicitação de Afastamento para Pós-

175

Graduação Doutorado: Profª. Eva de Oliveira - do Interesse do Curso de Pedagogia – Relator: Comissão

176

do Conselho Diretor. O Presidente leu o relato da comissão, no qual consta a falta do SICAD 009 (dois mil e

177

nove), declaração da coordenação do Curso de Pedagogia, referendando a saída, finalização do prazo de

178

quatro anos para saída, o relator indeferiu o pedido. O Prof. Ari Raimann disse que não teve conhecimento da

179

falta desses documentos, pois o processo não voltou para a coordenação, disse que a professora ministra a

180

disciplina de mídia e questionou quanto os quatro anos. O Prof. Dimas Moraes Peixinho disse que a câmara

181

está sendo dura quanto a isso, então se aprova aqui no conselho diretor, quando chega e Goiânia o processo é

182

devolvido, disse ainda que a lei é bem clara e que as excepcionalidades só estão sendo aceitas para os casos

183

anteriores a lei. O Presidente informou que a professora completa os quatro anos no mês de junho. O Prof.

184

Fabrízzio Alphonsus Alves Melo Nunes Soares disse que a Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação (Profª.

185

Divina das Dores) esteve aqui e falou dessas questões e como o CAJ tem muitos mestres e a professora

186

completa quatro anos em junho e já está matriculada em um programa, então a professora poderia deixar

187

uma justificativa em sua coordenação, dizendo que está interagindo com um grupo de pesquisa, a ressalva é

188

que ela tem que cumprir uma carga horária de oito horas aula, mas ela pode vir no meio do ano e ofertar um

189

núcleo livre e disse ainda que tem como a professora se afastar, resolvendo a questão internamente. O

190

Presidente disse que a professora já está afastada e que a coordenação redistribuiu a carga horária. Disse que

191

como a professora terá direito de se afastar em primeiro de junho, ele não vê problemas em votar o processo,

192

mas ela só poderá afastar definitivamente em junho. O Prof. Samuel Mariano Gislon da Silva disse que o

193

relato está desfavorável. O Prof. Ari Raimann pediu vistas do processo. Sétimo Ponto da Pauta: Avaliação

194

de Processo do Curso de Direito/CAJ. O Presidente disse que neste caso a antiga coordenação do curso de

195

Direito está processando a atual e que o fato já foi discutido até com alunos, mas já a solicitação da

196

coordenação do curso para encaminhar o caso para Goiânia para abertura de um processo administrativo em

197

seguida o Presidente solicitou a Profª. Maria Cristina Cardoso Pereira que relatasse o ocorrido para abrir as

198

discussões. A Profª. Maria Cristina Cardoso Pereira relatou que a ex-coordenadora do curso está processando

199

a coordenadora e vice-coordenador (atuais), por uma decisão e reunião de colegiado e pede no processo uma

200

indenização de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), após listar o problema a professora solicitou que a

201

documentação seja encaminhada para a abertura de dois processos administrativos e nomeação de um

202

advogado da AGU para acompanhar o caso. O Presidente perguntou aos conselheiros se eles concordam em

203

encaminhar o caso para a Reitoria para as providências necessárias e formam uma comissão de sindicância.

204

A Profª. Maria Cristina Cardoso Pereira disse que o processo está correndo no fórum e o procurador disse a

205

ela que o processo não deve ser respondido como pessoa física e que deve ir para a UFG responder, pois o

206

professor estava no exercício da função. O Prof. Fabrízzio Alphonsus Alves Melo Nunes Soares disse que o

207

que cabe ao conselho é encaminhar o processo para Goiânia. O Presidente disse que o problema está dentro

208

da UFG e está atingindo os alunos, então ele quer que a UFG auxilie no assunto. Após muitas discussões o

209

Prof. Ari Raimann sugeriu que acate pedido da coordenadora e encaminhe o processo para Goiânia. Em

210

votação foram registrados 16 (dezesseis) votos favoráveis ao pedido da coordenadora e 3 (três) abstenções.

211

Oitavo Ponto da Pauta: Projetos de Extensão e Cultura – Relatora: Profª. Zilda de Fátima Mariano,

212

relatos lidos pela Técnica-Administrativa Estael de Lima: Cadastro de Curso: Instrumentalização da

213

Língua de Sinais (Libras) – Coordenadora: Profª. Márcia Santos Anjo Reis, Curso de Pedagogia; Cadastro

214

de Curso: Curso de formação inicial em Libras – Coordenadora: Profª. Márcia Santos Anjo Reis, Curso

215

de Pedagogia; Recadastro de Prestação de Serviço: Centro de Línguas CAJ/UFG – Coordenadora: Profª.

216

Fernanda Cunha Souza, Curso de Letras; Cadastro de Curso: Emprego de ferramental computacional

217

como recurso didático-pedagógico de apoio ao magistério de ciências no ensino fundamental (sexto ao

218

nono ano) – Coordenador: Prof. Wanderley Sousa Alencar; Recadastro de Projeto: Grupo de Estudos em

219

análise comportamental aplicada – Coordenador: Prof. André Amaral Bravin, Curso de Psicologia. Em

220

discussão o Prof. Raimundo Agnelo Soares Pessoa questionou se há profissionais para dar aulas de libras. O

221

Presidente disse que há profissionais sim, que tivemos um concurso agora com dois candidatos aprovados e

222

que está tentando que o segundo colocado seja contratado também. Em seguida procedeu-se a votação dos

223

projetos e os mesmos foram aprovados com o registro da unanimidade dos votos. Nono Ponto da Pauta:

224

Outros assuntos – O Presidente solicitou a inclusão de dois processos: Solicitação de afastamento para

225

participação de evento no exterior, dos Professores Dimas Moraes Peixinho e Iraci Scopel, lotados no Curso

226

de Geografia/CAJ. Em discussão e em seguida em votação os processos foram aprovados com o registro de

227

17 (dezessete) votos favoráveis e 3 (três) abstenções. Em seguida o Presidente informou que para ligar para

228

Goiânia, pode utilizar ramais, discando os quatro últimos números. Nada mais havendo a tratar, o Sr.

229

Presidente declarou encerrada a reunião às 16:55 horas (dezesseis horas e cinquenta e cinco minutos), da

230

qual, para constar, eu, Marinalva de Oliveira Teixeira, lavrei a presente ata que, lida e se achada em

231

conforme, segue assinada pela Presidente dos trabalhos e pelos conselheiros

232

votação...................................................................................................................................................

233

João Batista Pereira Cabral__________________________________________________________

234

Ana Luísa Aguiar de Castro_________________________________________________________

235

Anne de Oliveira_________________________________________________________________

236

Ari Raimann____________________________________________________________________

237

Cátia Regina Assis Almeida Leal ____________________________________________________

238

Cecília Nunes Moreira ____________________________________________________________

239

Dimas Moraes Peixinho___________________________________________________________

240

Elias Menta Macedo____________________________________________________________

241

Estael de Lima________________________________________________________________

presentes à discussão e

242

Fabrízzio Alphonsus Alves Melo Nunes Soares ______________________________________

243

Gecirlei Francisco da Silva______________________________________________________

244

Giovanni Cavichioli Petrucelli____________________________________________________

245

Hildeu Ferreira da Assunção____________________________________________________

246

Ivanildes Solange Costa Barcelos________________________________________________

247

Jefferson Naves Pinto_________________________________________________________

248

Luciana Celeste Carneiro_______________________________________________________

249

Marcelo Borges Henriques______________________________________________________

250

Maria Cristina Cardoso Pereira__________________________________________________

251

Michaela Andrea Bette Camara___________________________________________________

252

Nelson Rodrigo Pedon__________________________________________________________

253

Paula Regina de Souza_________________________________________________________

254

Raimundo Agnelo Soares Pessoa__________________________________________________

255

Roberto Boges Filho____________________________________________________________

256

Samuel Mariano Gislon da Silva___________________________________________________

257

Thiago André Carreo Costa_______________________________________________________

258

Vânia Carmem Lima____________________________________________________________

259

Wanderley Sousa Alencar_________________________________________________________

260

Wendy Carniello Ferreira_________________________________________________________

261

Wesley Carmo Ramos___________________________________________________________

262

Marinalva de Oliveira Teixeira_____________________________________________________

