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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS – CAMPUS JATAÍ 

ATA Nº. 011/2012/CAJ/UFG 

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DO CAMPUS JATAÍ 

REALIZADA EM 19 DE SETEMBRO DE 2012. 

Aos dezenove dias do mês de setembro do ano de dois mil e doze às quatorze horas e dezessete minutos 1 

reuniram-se no auditório maior da Unidade Jatobá, Campus Jataí/UFG, sob a presidência do Prof. Wagner 2 

Gouvêa dos Santos, Diretor do Câmpus Jataí-UFG, os membros do Conselho Diretor: Prof. Vilmar Antônio 3 

Ragagnin, Coordenador do Curso de Agronomia; Prof.ª Marina Pacheco Miguel, Coordenadora do Curso de 4 

Biomedicina; Prof.ª Cátia Regina Assis Almeida Leal, Coordenadora do Curso de Educação Física; Prof. 5 

Antônio Paulino da Costa Netto, Coordenador do Curso de Ciências Biológicas; Prof. Marcos Wagner de 6 

Souza Ribeiro, Coordenador do Curso de Ciência da Computação; Prof.ª Valquíria Coelho Pina Paulino, 7 

Vice-Coordenadora do Curso de Enfermagem; Prof. Carlos Rogério de Andrade, Coordenador do Curso de 8 

Engenharia Florestal, Prof. Alexandre Pancotti, representando a Coordenação do Curso de Física; Prof. 9 

Rodrigo Paschoal Prado, Coordenador do Curso de Fisioterapia; Prof. Evandro César Clemente, 10 

Coordenador do Curso de Geografia; Prof.ª Divina Nice Martins Cintra, Coordenadora do Curso de Letras; 11 

Prof. Esdras Teixeira Costa, Coordenador do Curso de Matemática; Prof. Cássio Aparecido Pereira Fontana, 12 

Coordenador do Curso de Medicina Veterinária; Prof.ª Suely Lima de Assis Pinto, Coordenadora do Curso de 13 

Pedagogia; Prof.ª Marciana Gonçalves Farinha, Coordenadora do Curso de Psicologia; Prof. Francismário 14 

Ferreira dos Santos, Coordenador do Curso de Química; Prof. Edgar Alain Collao Saenz, Coordenador do 15 

Curso de Zootecnia; Prof. João Batista Pereira Cabral, Coordenador do Mestrado em Geografia; Prof.ª 16 

Alessandra Feijó Marcondes Viu, representante dos Professores Associados; Prof. Fernando Silva dos 17 

Santos, representante dos Professores Assistentes; Prof.ª Cecília Nunes Moreira, representante dos 18 

Professores Adjuntos; Prof. Ricardo Alexandre Figueiredo de Matos, Presidente da CIS; Prof. Alessandro 19 

Martins, Vice-Diretor do Câmpus Jataí-UFG; Os Servidores: Alécio Perini Martins, representando os 20 

servidores técnico-administrativos; Os Discentes Michaela Andrea Bette Camara e João Victor de Souza 21 

Cyrino, representantes dos discentes. Verificado o “quórum”, o Sr. Presidente declarou abertos os trabalhos, 22 

pelo Primeiro Ponto da Pauta: Informes: O Presidente iniciou a reunião dando boas vindas ao retorno das 23 

aulas. Em seguida ele apresentou a Prof.ª Luciana Aparecida Elias, Coordenadora do Curso PROFMAT 24 

(Mestrado Profissionalizante em Matemática), apresentou também a nova Coordenadora do Curso de 25 

Biomedicina, a Prof.ª Marina Pacheco Miguel. Em seguida o Presidente parabenizou a todos os docentes, 26 

discentes e técnico-administrativos pelo movimento de greve, disse que divergências de opiniões ocorriam, 27 

mas tinha que ser dessa forma mesmo, apesar do resultado não ter sido 100% (cem por cento), o movimento 28 

foi importante. Primeiro Informe: Encontro de Dirigentes dos Campi de Interior: O Presidente informou 29 

que participou do encontro de Dirigentes dos Campi de Interior em Brasília e que os problemas enfrentados 30 

pelos Campi são semelhantes, disse que o encontro foi muito importante, pois, percebe-se a situação das 31 

instituições em todo o país. Disse que a Direção do Câmpus estava completando agora um ano de gestão e 32 

que o balanço quanto a situação do Câmpus era positivo, disse que tem problemas, mas que estão em fase de 33 
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busca de soluções. Segundo Informe: FONAPRACE (Fórum de Pró-reitores de Assistência 34 

Comunitária e Estudantil): O Presidente disse que ele, a Prof.ª Vera Lúcia Dias da Silva Fontana e o 35 

Assistente Social Rodrigo Abraão Faria participaram desse evento que trabalhou o estímulo à participação 36 

em esportes e lazer na instituição, o Presidente disse ainda que existe a sinalização de aumento do recurso 37 

PNAES. Terceiro Informe: Novo Calendário: O Presidente informou que foi aprovado pelo CEPEC o novo 38 

calendário, disse que as aulas iniciaram no dia 18/09 (dezoito de setembro) e que em 24/10 (vinte e quatro de 39 

outubro) termina o primeiro semestre e no dia 06/11 (seis de novembro) inicia o segundo semestre que 40 

termina em 31/03/2013 (trinta e um de março de dois mil e treze), entre o período de natal e ano novo haverá 41 

recesso. Disse ainda que a alteração do calendário foi necessária para a reposição das aulas. O Prof. Cássio 42 

Aparecido Pereira Fontana disse que os coordenadores foram informados pela Prof.ª Eliana Melo Machado 43 

Moraes que seria apreciado o primeiro semestre e que depois seria discutido o segundo semestre, então ele 44 

pediu que fosse registrado seu protesto. O Presidente disse que a definição do segundo semestre interferia no 45 

vestibular, portanto teve de ser definido agora. O Prof. Cássio Aparecido Pereira Fontana disse que isso tinha 46 

que ter sido discutido e pediu que o Presidente falasse novamente as datas de início e final do semestre. Em 47 

seguida foram relatados os projetos de pesquisa em bloco pela Prof.ª Levi Carina Terribile, conforme segue: 48 

Segundo Ponto da Pauta: Projeto de Pesquisa: A campesinidade, o uso da terra e as condições 49 

socioeconômicas nos assentamentos Santa Rita e Três Pontes no sudoeste de Goiás, do interesse da estudante 50 

Mainara da Costa Benincá – Curso de Geografia; Terceiro Ponto da Pauta: Projeto de Pesquisa: Educação 51 

ambiental no curso Técnico em Edificações / Proeja –IFG / Campus Jatai: dos conceitos da comunidade 52 

escolar ao conceito curricular, do interesse da estudante Luciana Bigolin Martini– Curso de Geografia; 53 

Quarto Ponto da Pauta: Projeto de Pesquisa: Escherichia coli produtora de beta-lactamase de espectro 54 

estendido (esbl) isolada de pacientes humanos: determinação de patotipos, do interesse do Prof. Ariel Eurides 55 

Stella – Curso de Medicina Veterinária; Quinto Ponto da Pauta: Projeto de Pesquisa: Diagnóstico 56 

estrutural de solos cultivados com cana-de-açúcar na microrregião do sudoeste de Goiás”, do interesse da 57 

Prof.ª Liliane Martins Vieira Leal – Curso de Direito; Sexto Ponto da Pauta: Projeto de Pesquisa: Estudo 58 

morfológico do veado-catingueiro (mazama gouazoubira), do interesse da Prof.ª Tais Malys Sarzenski – 59 

Curso de Ciências Biológicas; Sétimo Ponto da Pauta: Projeto de Pesquisa: Descarte de bolsas de sangue 60 

e prevalência de doenças infecciosas em doadores de sangue do Hemocentro Regional de Jataí, sudoeste de 61 

Goiás, Brasil  – Prof.ª Giulena Rosa Leite C. dos Anjos – Curso de Enfermagem; Oitavo Ponto da Pauta: 62 

Projeto de Pesquisa: Estudo sobre a prática do benchmarking em uma Fazenda Experimental na 63 

Universidade Federal de Goiás, Campus Jataí, do interesse do Administrador Massoiacy Pereira Marques; 64 

Nono Ponto da Pauta: Projeto de Pesquisa: Relações interpessoais no ambiente de trabalho: um estudo 65 

junto aos servidores da área administrativa do Campus Jataí/UFG, do interesse da Secretária Executiva 66 

Marinalva de Oliveira Teixeira. Todos com pareceres favoráveis. Em seguida ela solicitou a inclusão de mais 67 

quatro projetos que foram recebidos após o envio da pauta, os conselheiros concordaram com a inclusão. Os 68 

projetos inclusos foram: Projeto de Pesquisa: Áreas degradadas do Cerrado Goiano: perspectivas de 69 

recuperação a partir da pesquisa ação em projetos de assentamento do Sudoeste de Goiás – do interesse do 70 

Acadêmico Roberto de Oliveira Souza, do Curso de Mestrado em Geografia; Projeto de Pesquisa: 71 
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Comportamento de Syagrus oleracea (mart.) becc. em diferentes disponibilidades de espaço de crescimento 72 

em Jataí-GO”, de interesse do Prof. Robson Schaff Corrêa do Curso de Engenharia Florestal; Projeto de 73 

Pesquisa: Caracterização de agentes bacterianos causadores de mastite bovina na bacia leiteira do sudoeste 74 

goiano, do interesse do Prof. Ariel Eurides Stella, do Curso de Medicina Veterinária. Projeto de Pesquisa: 75 

Caracterização etiológica, epidemiológica e clínico-patológica da meningoencefalite por herpesvírus bovino 76 

(BoHV) no Estado de Goiás, do interesse do Prof. Fabiano José Ferreira de Sant'Ana. Todos com pareceres 77 

favoráveis. Em votação, todos os projetos foram aprovados com o registro da unanimidade dos votos. 78 

Décimo Ponto da Pauta: Pedido de afastamento para missão de estudo no exterior, do interesse da 79 

Prof.ª Marcela Cristina de Moraes – Curso de Psicologia, relatado pela Profª. Levi Carina Terribile, 80 

parecer favorável. Em votação, a solicitação de afastamento foi aprovada com o registro da unanimidade dos 81 

votos. Em seguida foram apreciados os pontos: décimo primeiro e segundo, em bloco: Décimo Primeiro 82 

Ponto da Pauta: Pedido de afastamento para realização de pós-doutorado no exterior do Prof. Fabiano 83 

Rodrigues de Melo – Curso de Ciências Biológicas; Décimo Segundo Ponto da Pauta: Pedido de 84 

afastamento para realização de pós-doutorado no exterior da Prof.ª Fabiana Cristina Silveira Alves de 85 

Melo – Curso de Ciências Biológicas, relatados pela Profª. Levi Carina Terribile, com pareceres favoráveis.  86 

Em discussão o Prof. Cássio Aparecido Pereira Fontana questionou quem ofertaria aulas para o Curso de 87 

Medicina Veterinária no lugar do Prof. Fabiano Rodrigues de Melo, a relatora respondeu que de acordo com 88 

documentação constante no processo seria o Prof. Marlon Zórtea. Em votação, as solicitações de afastamento 89 

foram aprovadas com o registro da unanimidade dos votos. Em seguida foram apreciados os pontos: décimo 90 

terceiro e quarto Décimo Terceiro Ponto da Pauta: Processo 23070.014513/2012-11 – Solicitação de 91 

Alteração de Carga Horária da Professora Tatiana Machiavelli Carmo Souza, do interesse do Curso de 92 

Psicologia. Parecer favorável. Décimo Quarto Ponto da Pauta: Processo 23070.015286/2012-41 – 93 

Solicitação de Alteração de Carga Horária da Professora Ana Paula Freitas Vilela Boaventura, do 94 

interesse do Curso de Ciência da Computação, relatados pelo Prof. Alessandro Martins, com pareceres 95 

favoráveis. Em votação, as solicitações de alteração de regime de trabalho (carga horária) foram aprovadas 96 

com o registro da unanimidade dos votos. Décimo Quinto Ponto da Pauta: Minuta de Convênio Brasil 97 

PCH – UFG/Jataí, relatado pelo Prof. Alessandro Martins, parecer favorável. Em discussão, o Prof. Cássio 98 

Aparecido Pereira Fontana perguntou se a PCH faria todo o reflorestamento, ou somente na margem. O Prof. 99 

Alessandro Martins disse que a responsabilidade deles seria o reflorestamento da margem, disse que antes 100 

havia uma dificuldade imensa de efetuar esse trabalho e quando foi convocado pela Promotoria Pública para 101 

responder sobre o assunto, lhe foi cobrado o planejamento da restauração da área de Área de Preservação 102 

Permanente. Disse ainda que havia dificuldade da Jataí Energética cumprir com os reparos, em seguida a 103 

Jataí Energética procurou o Câmpus e trouxe a proposta de que estava tomando todas as providências para o 104 

plantio, onde mão de obra e o custo seria por conta deles, mas o Câmpus Jataí teria suas competências 105 

também, o CEGEF/UFG (Centro de Gestão do Espaço Físico da Universidade Federal de Goiás) tem a 106 

obrigação de participar desse projeto. Disse que desta forma poderia justificar junto a Procuradoria que as 107 

providências estavam sendo tomadas. O Acadêmico João Victor de Souza Cyrino perguntou se na fase de 108 

reflorestamento algum estudante poderia contribuir. O Prof. Alessandro Martins disse que sim e que os 109 
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compromissos com a PCH eram maiores com algumas hidrelétricas, e que eles poderiam investir em 110 

infraestrutura para a produção de rendas, disse que esse foi o primeiro passo e o estudo continuava. A Prof.ª 111 

Cecília Nunes Moreira disse que seria importante a participação de professores qualificados para 112 

participarem do processo. Disse que preocupava muito quanto a contrapartida, pois será que no futuro isso 113 

não ficaria como obrigação da UFG? Outra preocupação era quanto ao prazo, será que três anos seriam 114 

suficientes? Será que esse tempo não seria curto? Disse ainda que a manutenção de cercas geraria material e 115 

recursos. O Prof. Alessandro Martins disse que os professores Robson Schaff Corrêa, Prof. José Hortêncio 116 

Mota e a Prof.ª Ana Luísa Aguiar de Castro participam das discussões e que esses colegas estavam 117 

auxiliando. O Presidente disse que quanto ao tempo também foi discutido e que uma vez plantadas, algumas 118 

espécies em seis meses não precisam mais de manutenção e o convênio poderia ser renovado, dependendo do 119 

interesse das partes e a Brasil PCH tinha demonstrado esse interesse e o principal seria atender a solicitação 120 

da promotoria e que agora não se tem recursos para atender. A Prof.ª Alessandra Feijó Marcondes Viu disse 121 

que não tinha conhecimento, mas se quem alagou a área foi a PCH, então o trabalho de recuperação não seria 122 

deles? O Prof. Alessandro Martins disse que se tratava da mata ciliar, então era responsabilidade das duas 123 

partes. O Prof. Antônio Paulino da Costa Netto questionou porque o Curso de Ciências Biológicas não foi 124 

chamado para participar com os demais colegas. O Presidente disse que a coordenação da fazenda estava sob 125 

a responsabilidade do Prof. José Hortêncio Mota e quanto a mudas, tem-se um professor da Engenharia 126 

Florestal. O Presidente disse que os trabalhos foram iniciados no período de greve e que questões jurídicas 127 

tinham prazos a serem cumpridos, disse que teria momentos que ira precisar de todos os cursos, mas agora 128 

não era esse momento. O Prof. Antônio Paulino da Costa Netto disse que o Coordenador do Curso de 129 

Ciências Biológicas estava no Câmpus no período da greve e pediu para a direção olhar para o curso com 130 

mais carinho.O Prof. Carlos Rogério de Andrade disse que para esclarecimentos ele gostaria de saber se na 131 

minuta existia prazo para início dos trabalhos. O Prof. Alessandro Martins disse que isso seria para o início 132 

de outubro e novembro junto com as chuvas. O Prof. Cássio Aparecido Pereira Fontana questionou se seria 133 

possível acrescentar que o prazo seria estendido caso a situação não fosse resolvida, pois, a escassez ou 134 

excesso de chuva poderia alterar, disse ainda que após três anos teria que fazer uma análise da área. Disse 135 

também que quanto a inundação da área, gostaria de saber quanto o Câmpus perdeu de terra, se teria como a 136 

empresa indenizar isso? Em seguida o Professor falou que uma questão que deveria ser avaliada pela 137 

comissão seria a de considerar o espaço entre os prédios, para fazer parques permanentes e matas para 138 

melhorar o clima. O Presidente disse que quanto a área, esta ainda não é da Universidade Federal de Goiás, 139 

pois estava em nome do estado e que existia uma lei com a quantidade de mata ciliar que deveria ser 140 

protegida. Após algumas discussões a Prof.ª Alessandra Feijó Marcondes Viu disse que tinha dúvida a 141 

respeito das mudas. O Presidente respondeu que a PCH compraria e fornecer as mudas. A Prof.ª Alessandra 142 

Feijó Marcondes Viu questionou porque o Câmpus não oferecia as mudas, assim eles investiriam o dinheiro 143 

das mudas aqui. O Presidente disse que havia prazos para cumprir, além de ser muitas mudas. Disse também 144 

que para o investimento no Câmpus teria que ser feito um contrato com essa finalidade, mas o tempo era 145 

curto. Disse ainda que as espécies e os tamanhos já foram definidos e ainda tem o problema do período das 146 

chuvas e que não daria para cumprir o prazo. A Prof.ª Alessandra Feijó Marcondes Viu perguntou se tinha a 147 
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possibilidade de prorrogar o prazo, disse que se tivesse recurso para produzir poderia trabalhar nisso. O 148 

Presidente disse que o Câmpus foi chamado judicialmente e que daqui a três meses não teríamos as mudas 149 

necessárias. O Acadêmico João Victor de Souza Cyrino disse que foi contemplado na fala do Professor 150 

Cássio Aparecido Pereira Fontana e que gostaria de reforçar o pedido de arborização do Câmpus, próximo 151 

aos prédios, disse ainda que gostou da ideia da Prof.ª Alessandra Feijó Marcondes Viu. O Prof. Alessandro 152 

Martins disse que a comissão de arborização e jardinagem já havia feito um estudo/projeto e o que estava 153 

demorando era que devido ao período de greve houve um atraso quanto a licitação, mas providências foram 154 

solicitadas. O Prof. Cássio Aparecido Pereira Fontana disse que era importante constar aceiro junto à cerca 155 

para contenção de fogo. Em votação foram registrados 19 (dezenove) votos favoráveis, 4 (quatro) contrários 156 

e 2 (duas) abstenções. Décimo Sexto Ponto da Pauta: Projetos de Extensão e Cultura foram relatados 157 

pelo Prof. Ricardo Alexandre Figueiredo de Matos, os seguintes projetos todos com relatos favoráveis: III 158 

Jornada de Abordagem Gestáltica de Jataí: metodologia clínica da Abordagem Gestáltica. Coordenador: 159 

Érico Douglas Vieira. Proposta da Ação; Timor Leste: Dez Anos de Independência. Coordenadora: Rosane 160 

Freire Lacerda. Relatório Final da Ação; Rodas de Estudos e Oficinas de Matemática. Coordenadora: 161 

Adriana Aparecida Molina Gomes. Relatório Final da Ação; Rodas de Estudos e Oficinas de Matemática. 162 

Coordenadora: Adriana Aparecida Molina Gomes. Recadastro da Ação; Educação em Saúde: Autocuidado 163 

com os pés dos portadores de Diabetes Meliitus. Coordenador: Allison Gustavo Bras. Relatório Final da 164 

Ação; Copa Ecothermal: Participação de 'acadêmicos de Fisioterapia UFG/CAJ. Coordenador: Roberto 165 

Borges Filho. Relatório Final da Ação; 11 Ciclo de Palestras da Psicologia Organizacional e do Trabalho e li! 166 

Encontro da Luta Antimanicomial da UFG/Campus Jataí. Coordenadora: Graziele Alves Amara!. Relatório 167 

Final da Ação; Atendimento Clínico Oftálmico no Ambulatório Clínico veterinário da UFG, Campus Jataí. 168 

Coordenadora: Andreia Vitor Couto do Amara!. Relatório Final da Ação; Laboratório de Microbiologia 169 

Veterinária: Disponibilização de exames microbiológicos oriundos de demanda proveniente de atendimentos 170 

Clínico Médico Veterinários. Coordenador: Ariel Eurides Stella. Proposta de Ação; Roleta do Conhecimento 171 

- Quebrando Fronteiras entre o Ensino Médio e a Universidade. Coordenadora: Valéria Quadros dos Reis. 172 

Proposta de Ação; Manuais de Procedimento Operacionais Padrão: normatizando e criando boas práticas no 173 

Centro Municipais de Saúde Dr. Serafim de Carvalho em Jatai/GO. Coordenadora: Giulena Rosa Leite 174 

Cardoso dos Anjos. Proposta de Ação; Comemoração Dia Internacional do Enfermeiro Centro Municipal de 175 

Saúde de Jatai/GO. Coordenadora: Giulena Rosa Leite Cardoso dos Anjos; Educação continuada no 176 

atendimento às pessoas com feridas. Coordenadora: Suelen Gomes Malaquia; IV EMEM – Encontro de 177 

Matemática e Educação Matemática. Coordenadora: Graciele Paraguaia Silveira; Todos os Sons: música e 178 

diversidade. Coordenador: Alípio Rodrigues de Sousa Neto; Escola de Química de Jataí: Desenvolvendo a 179 

Consciência Científica no Aluno do Ensino Médio. Coordenador: Ricardo Alexandre Figueiredo de Matos; 180 

Ensinar e aprender com o computador: a infoinclusão, Coordenadora: Hercília Maria Fayão Beneti. Em 181 

votação os relatos foram aprovados com o registro da unanimidade dos votos. Décimo Sétimo Ponto da 182 

Pauta: Processo 23070.027087/2011-03 – Acadêmico Exposição de Motivos do Acadêmico Bruno Sousa 183 

Dias do Curso de Medicina Veterinária, Revisão de Avaliação relatado pelo Acadêmico João Victor de Souza 184 

Cyrino, o relator disse que os coordenadores de cursos teriam que reforçar com os professores que eles 185 
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devem entregar as provas para os alunos. O Prof. Cássio Aparecido Pereira Fontana disse que o relator 186 

poderia não ter observado uma questão: que o aluno tinha que comparecer para buscar a prova, disse que os 187 

outros alunos compareceram, mas este não. Disse que quando o processo o chegou solicitou a inclusão das 188 

provas no processo e constituiu uma banca, e que o aluno deu ciência e disse que não concordava com o 189 

processo. Em seguida o processo foi encaminhado para a direção para designação da banca, que manteve o 190 

posicionamento, disse também que o aluno sofreu um acidente com a matrícula trancada e até onde ele tem 191 

conhecimento o processo parava com o parecer da banca, disse ainda que o processo foi analisado por 192 

professores da área que mantiveram o parecer do professor. O Prof. Edgar Alain Collao Saenz disse que o 193 

processo chegou no final de maio e que segundo o aluno a data da entrega da prova foi alterada, por isso ele 194 

não compareceu. Disse ainda que a questão da devolução da prova, se o aluno pega a prova e entra com um 195 

processo, ele tem que anexar a prova ao processo. O Acadêmico João Victor de Souza Cyrino disse que não 196 

tinha conhecimento se o professor entregou ou não a prova, mas o que estava no processo era que a prova 197 

não foi entregue e pediu observância das normas, quanto a mudança de datas ele disse que o professor teria 198 

que entregar a prova no horário que o aluno estava matriculado e que a prova era documento do aluno. A 199 

Prof.ª Luciana Aparecida Elias disse que o Regulamento Geral dos Cursos de Graduação não protege o 200 

professor, claro que ele se cerca de cuidados, a Pró-Reitoria dá sugestões, como por exemplo que a prova 201 

deve ser feita à caneta, porém, o Regulamento Geral dos Cursos de Graduação é um sistema falho. A Prof.ª 202 

Cátia Regina Assis Almeida Leal disse que no Regulamento Geral dos Cursos de Graduação diz que não o 203 

documento não pode ser retido, exceto com a anuência do aluno. Disse que concordava com a observação do 204 

João Victor de Souza Cyrino quanto a entrega de documentos e que ocorria muitos casos de negligência 205 

quanto ao Regulamento Geral dos Cursos de Graduação, que entendia isso, mas que alguns professores 206 

poderiam não cumprir, e que era ruim ouvir que deve ter cuidado, atenção, mas que isso era importante. 207 

Disse ainda que discutia por uma hora no conselho o assunto que era um aspecto legal. O Prof. Cássio 208 

Aparecido Pereira Fontana disse que a questão da prova ser do aluno era justa, mas na hora de devolver o 209 

aluno assinaria um termo de concordância, mas caso ele não concordasse o aluno levaria a prova assim 210 

mesmo, mas que nesse caso ele tiraria uma cópia, pois em caso de alterações na prova o professor tem uma 211 

cópia para comprovar. Disse que o Regulamento Geral dos Cursos de Graduação tinha direitos e deveres dos 212 

alunos, então os coordenadores tinham que ler e fazer cumprir o que fosse a favor ou contra também. Disse 213 

ainda que o aluno não buscou as provas e pediu que o pedido fosse indeferido, em seguida ele pediu vistas do 214 

processo. A Prof.ª Marciana Gonçalves Farinha disse que o aluno já informou de foram errada quanto a vista 215 

da prova, então era uma questão de bom senso. O Prof. Cássio Aparecido Pereira Fontana pediu vistas 216 

novamente. O Presidente questionou se a situação estava esclarecida ou se continuaria. O Acadêmico João 217 

Victor de Souza Cyrino disse que teria que esclarecer se na terça-feira era dia de aula da disciplina, disse que 218 

era obrigação ouvir o estudante. O Prof. João Batista Pereira Cabral disse que hoje não teria como votar, mas 219 

de todos falavam do direito, então que encaminhasse para a procuradoria da universidade avaliar depois a 220 

situação. O Presidente disse que tinha as instâncias e que se não resolvesse aqui iria para o CEPEC. O 221 

Acadêmico João Victor de Souza Cyrino disse que o direito de ampla defesa era direito humano, 222 

independente de quem causou. O Prof. Fernando Silva dos Santos disse que tinha uma proposta de ordem, 223 
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uma vez que já tinha o pedido de vistas, então o desgaste era desnecessário. O Prof. Cássio Aparecido Pereira 224 

Fontana fez um esclarecimento, disse que parte da premissa da lei, disse que o aluno falou que não teve 225 

acesso à prova e que o aluno compareceu na coordenação do curso viu e processo e não concordou com a 226 

nota, o processo foi devolvido ao Centro de Gestão Acadêmica e ele entrou no mesmo processo com novas 227 

alegações, diante disso foi designada novamente a banca que manteve a nota. O Prof. Cássio Aparecido 228 

Pereira Fontana novamente pediu indeferimento do processo. A Prof.ª Cátia Regina Assis Almeida Leal disse 229 

que o processo ainda estava aberto para outras instâncias recursais, enquanto estivesse assim o aluno teria o 230 

direito a defesa e o certo era cumprir o Regulamento Geral dos Cursos de Graduação, então que o aluno 231 

entrasse com o recurso em outra instância proposta e que votasse e encaminhasse para outras instâncias 232 

recursais. O Acadêmico João Victor de Souza Cyrino disse que a mesma banca foi designada duas vezes para 233 

o mesmo processo, disse que seu pedido era que atendesse a devolução do processo para o estudante. O 234 

Presidente disse que seria avaliado o relato do pedido de vistas, no caso o relato do Acadêmico João Victor 235 

de Souza Cyrino, então a votação seria a favor ou contra o relato e que o aluno teria mais instâncias para 236 

recorrer. Em votação o parecer do relator foram registrados 4 (quatro) votos favoráveis, 20 (vinte) contrários 237 

e 4 (quatro) abstenções. Os pontos: Décimo oitavo, décimo nono e vigésimo foram apreciados em bloco. 238 

Décimo Oitavo Ponto da Pauta: Processo 23070.005106/2012-13 – Acadêmico Exposição de Motivos do 239 

Acadêmico Felipe Bartoli Machado do Curso de Agronomia – Extraordinário Domínio de Conteúdo, 240 

relatado pela Banca Avaliadora, com parecer indeferindo a solicitação; Décimo Nono Ponto da Pauta: 241 

Processo 23070.005105/2012-79 – Acadêmico Exposição de Motivos da Acadêmica Lilia Cabral de 242 

Lima do Curso de Letras – Extraordinário Domínio de Conteúdo, relatado pela Banca Avaliadora, com 243 

parecer deferindo a solicitação; Vigésimo Ponto da Pauta: Processo 23070.005100/2012-46 – Acadêmico 244 

Exposição de Motivos da Acadêmica Palmina Maria Franco Tiraboschi do Curso de Letras – 245 

Extraordinário Domínio de Conteúdo, relatado pela Banca Avaliadora, com parecer deferindo a solicitação. 246 

Em votação foram registrados 23 (vinte e três) votos favoráveis e 2 (duas) abstenções. Vigésimo primeiro 247 

Ponto da Pauta: Processo 23070.011005/2012-81 – Concurso Área: Saúde do Adulto e Idoso, do 248 

interesse do Curso de Enfermagem – Unidade Resultado, relatado pela Secretária do Conselho Diretor. A 249 

banca do referido concurso foi composta pelos professores: Marlene Andrade Martins (Presidente), 250 

Marinésia Aparecida Prado Palos e Marcílio Sampaio dos Santos. O Concurso teve como único candidato 251 

aprovado o Luiz Almeida da Silva. Em votação, o resultado foi aprovado com o registro a unanimidade dos 252 

votos. Vigésimo Segundo Ponto da Pauta: Apreciação da nova Logomarca do Campus Jataí/UFG, 253 

foram apresentadas três logomarcas, em votação a primeira opção obteve 1 (um voto); a segunda opção 254 

obteve 6 (seis) votos e a terceira opção obteve 19 (dezenove) votos. Foi sugerida uma opção horizontal e 255 

vertical, essa sugestão obteve 8 (oito) votos. Em seguida foi votada a utilização das duas logomarcas mais 256 

votadas, essa opção obteve 18 (dezoito) votos, então serão utilizadas as duas logomarcas mais votadas: a 257 

segunda e terceira opções. Vigésimo Terceiro Ponto da Pauta: Outros Assuntos: O Prof. Antônio Paulino 258 

da Costa Netto questionou qual critério utilizado para formação da comissão de medicina, disse também que 259 

estranhava as comissões já chegarem prontas. O Presidente disse que os nomes foram solicitados. Quanto ao 260 

afastamento de professores foi solicitado um estudo, mas não teve portaria. A Prof.ª Cecília Nunes Moreira 261 



8 

 

sugeriu que essa questão fosse um ponto de pauta e disse que a comissão de medicina tinha que ser aprovada 262 

no Conselho Diretor, em seguida ela questionou se seria possível colocar todas as comissões vigentes no site. 263 

O Presidente disse que pediria um levantamento das comissões, inclusive das formadas em outras gestões. A 264 

Prof.ª Cecília Nunes Moreira disse que seria interessante o Conselho ter relatórios das comissões para ver se 265 

estavam trabalhando. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou encerrada a reunião às 17:02 266 

horas (dezessete horas e dois minutos), da qual, para constar, eu, Marinalva de Oliveira Teixeira, Secretária 267 

do Conselho Diretor, lavrei a presente ata que, lida e se achada em conforme, segue assinada pelo Presidente 268 

dos trabalhos e pelos conselheiros presentes à discussão e votação..................................................................... 269 

Wagner Gouvêa dos Santos_________________________________________________________________ 270 
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Alessandra Feijó Marcondes Viu_____________________________________________________________ 272 
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