1
2
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
3
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
4
CAMPUS JATAÍ
5 ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DO CAMPUS
6
JATAÍ, REALIZADA EM 22 DE AGOSTO DE 2007.
1Aos vinte e dois dias (22) do mês de agosto (08) 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 a. Adriana
4Rodrigues Ribeiro, Coordenadora do Curso de Biomedicina; Prof. Alessandro Martins Coordenador do
5Curso de Física, Profª. Maria Raquel Isnard Moulin representando a Coordenação do Curso de Medicina
6Veterinária; Profª. Claudia Graziela F. Lemes, Coordenadora do Curso de História; Prof. Edney Rocha
7Freitas, Coordenador do Curso de Educação Física; Profª. Elaine Cristina Castelhano Barbosa, Coordenadora
8do Curso de Ciências Biológicas, Prof. Fernando Simões Gielfi Coordenador do Curso de Agronomia; Profª.
9Jaqueline Araújo Civardi, Coordenadora do Curso de Matemática; Prof. José Silvio de Oliveira,
10Coordenador do Curso de Pedagogia; Profa. Maria de Fátima Pessoa Assis Coordenadora do Curso de
11Psicologia; Prof. Paulo Roberto Rodrigues Meira, Coordenador do Curso de Química; Prof a. Santinha Neuda
12A. do L. de Assis, Coordenadora do Curso de Letras (Português e Inglês); Profª. Vera Lúcia Banys,
13Coordenadora do Curso de Zootecnia; Prof. Washington Mendonça Moragas, Coordenador do Curso de
14Geografia; Prof. Marco Aurélio Carbone Carneiro, Coordenador do Programa de Pós-Graduação em
15Agronomia; Profa. Maria de Lourdes F. dos Santos Paniago, Assessora de Extensão e Cultura do CAJ; Profª.
16Vera Lúcia Dias da Silva Fontana, representante dos Professores adjuntos; Profª. Suely dos Santos Silva,
17representante dos Professores assistentes; A Profª. Silvia Correa Santos Vice-Diretora do Campus Jataí; os
18servidores Bruno Loureiro da Silva e Cínara Carvalho Cardoso, e, representantes dos servidores técnico19administrativos; a acadêmica Juliana Carneiro Guimarães, representante dos discentes. Verificado o
20“quorum”, o Sr. Presidente declarou abertos os trabalhos, começando pelo Primeiro ponto da pauta:
21Apreciação e votação da ata da reunião do dia 27/06/2007 (vinte e sete de junho de dois mil e sete), Em
22discussão e em seguida em votação, foi aprovada com as devidas correções, com o registro de 17 (dezessete)
23votos favoráveis e 02 (duas) abstenções. Segundo ponto da pauta: Informes: O Presidente disse que tem
24alguns informes mas que seriam passados ao final da reunião, pois tem que deliberar no conselho a questão
25da criação de novos cursos e isto seria inserido na pauta. O Presidente informou que hoje (vinte e dois de
26agosto de 2007) teria que encaminhar até as 15:30 (quinze horas e trinta minutos) uma posição para o centro
27de seleção quanto a criação dos novos cursos. O Presidente continuou dizendo que em conversa telefônica
28com a Profª. Sandramara Matias Chaves foi solicitado uma posição do campus em relação aos novos cursos
29que serão inseridos no edital do vestibular e quais cursos seriam inseridos. A urgência deve-se ao motivo de
30que o edital tem que ser divulgado 15 dias antes do início das inscrições para o vestibular e estas inscrições
31acontecerão no início de setembro e hoje (vinte e dois de agosto de 2007) é o último dia para divulgação do
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32edital do vestibular. Em seguida o Presidente leu o encaminhamento feito a Pro - Reitora no inicio de maio
33no qual foi solicitado a devida tramitação no sentido de abertura no próximo vestibular dos três novos cursos
34com 30 vagas cada um, regime integral e condicionado a liberação pelo MEC das vagas de docentes.
35Encaminhado ao conselho universitário foi aprovada a criação dos cursos. O Presidente disse ainda que os
36compromissos do MEC com o campus dentro do projeto de expansão vem sendo cumpridos, tanto quanto a
37recursos financeiros como recursos humanos. A Profª. Claudia Graziela F. Lemes disse que deve-se pensar
38institucionalmente e também nos cursos básicos, sendo mais pragmáticos. Após várias considerações sobre
39vagas e quanto aos novos cursos o Presidente comentou que o curso mais difícil de implantar é o Curso de
40Nutrição que necessita de uma estrutura mais complexa, já o Curso de Ciência da Computação já tem um
41prédio iniciado com três laboratórios de informática e quanto ao Curso de Enfermagem o Campus também já
42possui uma estrutura que pode ser aproveitada. O Presidente informou a seguir que conforme contato com a
43PROGRAD no caso dos cursos chegarem e não ter sido liberadas vagas para docentes a UFG poderá
44disponibilizar a contratação de professores substitutos necessários para os novos cursos. Neste momento a
45Profª. Maria de Lourdes F. dos Santos Paniago sugeriu que abrisse um curso. Em seguida o Presidente
46propõe a votação para verificar se abre pelo menos um curso. Em votação registraram-se 13 (treze) votos
47favoráveis a Abertura de pelo menos um curso, houve também o registro de 2 (duas) abstenções. Neste
48momento o Prof. Washington Mendonça Moragas questionou quantas vagas cada curso teria. O Presidente
49respondeu que cada curso teria 30 (trinta) vagas. Em seguida a Profª. Silvia Correa Santos disse que o Curso
50de Ciência da Computação é mais simples para ser implantado, porém, pode prejudicar os Cursos de
51Matemática e Física quanto à evasão e disse também que pensa que o Curso de Enfermagem é mais
52interessante. Em seguida a Acadêmica Juliana Carneiro Guimarães disse que o Curso de Enfermagem teria
53maior impacto em Jataí e quanto ao Curso de Ciência da Computação não acredita que as pessoas saiam dos
54grandes centros para cursá-lo aqui em Jataí. O Presidente comentou que o Curso de Computação será de
55período integral e que não prejudicaria os outros cursos que são no período noturno. Em seguida o Presidente
56sugeriu que fosse realizada a votação referente aos três cursos para verificar quantos cursos seriam aprovados
57nesta reunião. Em votação registraram-se 3 (três) votos favoráveis à criação de um curso, 10 (dez) votos
58favoráveis à criação de dois cursos e 2 (dois) votos favoráveis a criação de três cursos, foram registradas
59ainda 7 (sete) abstenções ficando assim decidido que serão criados dois novos cursos. Em seguida procedeu60se a votação para saber quais os cursos seriam criados e foi colocado em votação a criação dos Cursos:
61Ciência da Computação e Enfermagem. Em votação registraram-se 14 (quatorze) votos favoráveis a criação
62dos cursos, não havendo propostas para outros dois cursos ficou decidido pela criação destes cursos. Antes
63de iniciar o terceiro ponto de pauta o Presidente informou que as atas aprovadas na reunião anterior seriam
64passadas para recolher assinatura um por um, porque em quatro anos de conselho pela primeira vez houve o
65extravio das atas. Neste momento a Profª. Vera Lúcia Dias da Silva Fontana solicitou que a ata a ser assinada
66tivesse no cabeçalho “segunda via”. O Presidente disse que não seria o caso, pois a reunião consta gravada
67nos arquivos do Campus e como a mesma não chegou às mãos da secretária e não desapareceu dos nossos

68arquivos, portanto, não pode ser considerada segunda via. Em seguida a Professora Vera Lúcia Banys disse
69que não chegou a assinar as atas. O Presidente responde ainda que ficará registrado em ata sua fala dizendo
70que as atas sumiram. Terceiro ponto da pauta: Processo nº. 23070.006288/2007– 82 - Cursinho Pré71vestibular Atitude. O Presidente informou que na semana passada foram abertas as inscrições para o
72Cursinho Pré-Vestibular Atitude e em virtude da determinação do Conselho Diretor do dia 27/06/2007(vinte
73e sete de junho de dois mil e sete), foi determinada que o Cursinho não funcionaria enquanto não fosse
74regularizadas as pendências referente ao mesmo. Em seguida informou que será dado ao Prof. Helder
75Barbosa Paulino 10(dez) minutos para que ele faça os esclarecimentos em relação ao processo. O Professor
76Helder Barbosa Paulino fez a apresentação de seus esclarecimentos em seguida retirou-se do auditório e o
77processo foi relatado pela Profª. Vera Lúcia Banys, após o relato e discussão a Profª. Santinha Neuda A. do
78L. de Assis sugeriu que o processo fosse entregue ao Prof. Helder Barbosa Paulino e que na próxima reunião
79do Conselho Diretor ele apresente o plano de trabalho retroativo e a planilha corrigida. A Profª. Maria de
80Lourdes F. dos Santos Paniago sugeriu que formasse uma comissão. O Prof. Fernando Simões Gielfi sugeriu
81que o processo seja encaminhado ao Prof. Helder Barbosa Paulino para que ele responda as questões e a
82relatora faça o relato no próximo Conselho Diretor. Em votação foram registrados 2(dois) votos para a
83proposta da Profª. Maria de Lourdes F. dos Santos Paniago e 14 (quatorze) votos para a proposta do Prof.
84Fernando Simões Gielfii, portanto, passa o processo para o professor e volta na próxima reunião ordinária do
85Conselho Diretor e será relatado novamente pela Profª. Vera Lúcia Banys. Quarto ponto da pauta: FEJ –
86Renovação Convênio governo do Estado – O Presidente procurou pela Profª. Suely dos Santos Silva, que já
87havia saído da Reunião do Conselho Diretor, para que ela fizesse esclarecimentos quanto ao Convênio do
88Estado com a Fundação Educacional de Jataí que até a presente data não havia sido renovado, porém com a
89ausência da representante deste conselho dentro da Fundação Educacional de Jataí, os esclarecimentos ficam
90para uma próxima oportunidade, seria interessante que fosse apresentado os encaminhamentos dados no
91primeiro semestre deste ano em relação a Fundação Educacional de Jataí. Quinto ponto da pauta: Processo
92nº. 115/2007/CAJ/UFG – Solicitação de Prorrogação do prazo de afastamento para Cursar Pós93Graduação/Doutorado –- do interesse da Professora Katiúscia Rodrigues relatado pela Profª. Neuda A. do
94Lago de Assis. Em discussão e em seguida em votação, foi aprovado o parecer do relator, favorável ao
95processo, registrando-se 10 (dez) votos favoráveis, 1 (um) contrário e 1 (uma) abstenção. Sexto ponto da
96pauta: Processo nº. 116/2007/CAJ/UFG – Projeto de Pesquisa- TEIA – Grupo Multidisciplinar de Estudos
97em Análise do Discurso de Jataí - do interesse da Coordenação de Letras - Prof. Maria de Lourdes Faria dos
98Santos Paniago relatado pelo Prof. Marco Aurélio Carbone Carneiro. Após discussão a Profª. Jaqueline
99Araújo Civardi pediu vistas do processo para esclarecimentos, o que foi aceito pelo Conselho. Neste
100momento o Presidente disse que devido ao horário não seria possível cumprir toda a pauta, mas que o item
10112 (doze) tinha que ser passado a frente em seguida perguntou aos Conselheiros se eles concordavam com a
102suspensão da pauta e que fosse marcada uma reunião extraordinária para próxima quarta-feira dia
10329/08/2007 (vinte e nove de agosto de dois mil e sete) para completar a pauta, o que foi aceito por todos. Em

104sequência a Profª. Maria de Lourdes F. dos Santos Paniago disse que o item 13 também deveria ser votado
105nesta reunião, havendo concordância. Décimo segundo ponto da pauta:Convênio entre a Secretaria
106Estadual de Educação (SEE), Universidade Federal de Goiás (UFG) e Fundação de Apoio da Universidade
107de São Paulo (FUSP) – do interesse da Coordenação de Física relatado pelo Prof. Alessandro Martins. Em
108discussão e em seguida em votação, foi aprovado o parecer do relator, favorável ao processo, registrando-se
10912 (doze) votos favoráveis. Décimo terceiro ponto da pauta: Abertura de nova turma para o curso de
110especialização em Literatura e Língua Portuguesa – do interesse do Curso de Letras – Profª. Maria de
111Lourdes Faria dos Santos Paniago relatado pela Profª. Maria de Lourdes Faria dos Santos Paniago. Em
112discussão e em seguida em votação, foi aprovada por unanimidade a abertura de nova turma para o curso de
113especialização em Literatura e Língua Portuguesa. Em sequência o Presidente informou que o MEC
114disponibilizou 5 (cinco) vagas para contratação imediata e conforme sugestão de encaminhamento da reunião
115do dia 21/08/2007 (vinte e um de agosto de dois mil e sete) com a Comissão de Consolidação e Expansão
116onde foi aprovado com dois votos contrários a contratação das Professoras Laís Leni de Oliveira Lima para o
117Curso de Pedagogia e Lílian Ferreira Rodrigues Brait para o curso de Educação Física que estão em segundo
118lugar em concurso realizado anteriormente. O Presidente perguntou ao Conselho Diretor se entende que pode
119contratar essas duas professoras agora no início de setembro e na distribuição das vagas entende-se que os
120dois cursos já teriam levado uma vaga cada um e o restante das vagas serão\ distribuídas em um próximo
121encaminhamento. Neste momento a Profª. Santinha Neuda A. do L. de Assis questionou se poderia prorrogar
122a votação devido ao quorum existente, o Presidente respondeu que o quorum era suficiente. Em discussão e
123em seguida em votação, o encaminhamento foi aprovado com o registro de 10 (dez) votos favoráveis e 2
124(duas) abstenções. Em sequência o Presidente fez um comunicado a respeito do Projeto FINEP que em
125reunião realizada hoje 22/08/2007 (vinte e dois de agosto de dois mil e sete) pela manhã com os
126coordenadores de cursos e foi definido 5 (cinco) projetos de pesquisa: Central analítica, Laboratório interado
127de pesquisa, Biotério, Laboratório de Ciências ambientais e Laboratório de Sanidade. Em seguida o
128Presidente disse que o Conselho Diretor deve tomar posição quanto ao Campus, no que se diz respeito ao
129caso da Câmara de Vereadores de Jataí, pois, foi parar na Câmara a questão das eleições para diretor do
130Campus. E alguns membros do Conselho Diretor, com fala registrada em ata estão questionando a aprovação
131da resolução aprovada em reunião do Conselho Diretor no que diz respeito a dois funcionários da FEJ
132fazerem parte da Comissão Eleitoral, lembrando mais uma vez que esta questão foi decidida com a
133aprovação do Conselho Diretor por unanimidade. O Presidente continuou falando da questão da Câmara que
134segundo informações quer fazer uma audiência pública para tratar do assunto das eleições do Campus e caso
135isso ocorra será como uma intervenção de um órgão externo no Campus. Neste momento a Profª. Vera Lúcia
136Banys disse que o processo eleitoral foi muito desgastante e quis saber o que pode ser feito para que as
137pessoas que perderam aceitem o fato. O Presidente respondeu que espera a resolução do CONSUNI para
138tomar as devidas providências. Neste momento a Profª. Maria de Lourdes F. dos Santos Paniago questionou
139quanto à data da próxima reunião do Conselho Diretor. O Presidente respondeu que será na próxima quarta-

140feira dia 29/08/2007 (vinte e nove de agosto de dois mil e sete). Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente
141declara encerrada a sessão às (17: 58) dezessete horas e cinquenta e oito minutos, da qual, para constar, eu,
142Marinalva de Oliveira Teixeira lavrei a presente ata que, lida e se achada em conforme, segue assinada pelo
143Presidente dos trabalhos e pelos conselheiros presentes à discussão e votação...................................................
144Edésio Fialho dos Reis _____________________________________________________________
145Adriana Rodrigues Ribeiro __________________________________________________________
146Alessandro Martins ______________________________________________________________
147Bruno Loureiro da Silva____________________________________________________________
148Maria Raquel Isnard Moulin_________________________________________________________
149Claudia Graziela F. Lemes __________________________________________________________
150Cínara Carvalho Cardoso___________________________________________________________
151Edney Rocha Freitas _______________________________________________________________
152Elaine Cristina Castelhano Barbosa ___________________________________________________
153Fernando Simões Gielfii____________________________________________________________
154Jaqueline Araújo Civardi __________________________________________________________
155José Silvio de Oliveira _____________________________________________________________
156Juliana Carneiro Guimarães _________________________________________________________
157Marco Aurélio Carbone Carneiro _____________________________________________________
158Maria de Fátima Pessoa Assis _______________________________________________________
159Maria de Lourdes F. dos Santos Paniago _______________________________________________
160Paulo Roberto Rodrigues Meira ______________________________________________________
161Santinha Neuda A. do L. de Assis ____________________________________________________
162Silvia Correa Santos _______________________________________________________________
163Suely dos Santos Silva _____________________________________________________________
164Vera Lúcia Banys _________________________________________________________________
165Vera Lúcia Dias da Silva Fontana ____________________________________________________
166Washington Mendonça Moragas _____________________________________________________
167Marinalva de Oliveira Teixeira ______________________________________________________

