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CAMPUS JATAÍ, REALIZADA EM 29 DE AGOSTO DE 2007.
1Aos vinte e nove dias (29) do mês de agosto (08) do ano de dois mil e sete (2007), às quatorze horas e vinte e
2seis minutos (14:26) reuniram-se, no Auditório do Centro de Ciências Agrárias e Biológicas Campus
3Jataí/UFG, sob a presidência do Diretor do CAJ, Prof. Edésio Fialho dos Reis, os membros do Conselho
4Profa. Adriana Rodrigues Ribeiro, Coordenadora do Curso de Biomedicina; Prof. Alessandro Martins
5Coordenador do Curso de Física, Profª. Carla Afonso da Silva Bitencourt Braga Coordenadora do Curso de
6Medicina Veterinária; Profª. Claudia Graziela F. Lemes, Coordenadora do Curso de História; Prof. Edney
7Rocha Freitas, Coordenador do Curso de Educação Física; Profª. Elaine Cristina Castelhano Barbosa,
8Coordenadora do Curso de Ciências Biológicas, Prof. Fernando Simões Gielfi Coordenador do Curso de
9Agronomia; Prof. Flávio Raimundo de Souza, representando a Coordenação do Curso de Matemática; Prof.
10José Silvio de Oliveira, Coordenador do Curso de Pedagogia; Prof a. Priscila Saemi Matsunaga representando
11a Coordenação do Curso de Psicologia; Prof. Paulo Roberto Rodrigues Meira, Coordenador do Curso de
12Química; Profa. Santinha Neuda A. do L. de Assis, Coordenadora do Curso de Letras (Português e Inglês);
13Profª. Vera Lúcia Banys, Coordenadora do Curso de Zootecnia; Prof. Washington Mendonça Moragas,
14Coordenador do Curso de Geografia; Prof. Marco Aurélio Carbone Carneiro, Coordenador do Programa de
15Pós-Graduação em Agronomia; Profa. Maria de Lourdes F. dos Santos Paniago, Assessora de Extensão e
16Cultura do CAJ; Profª. Vera Lúcia Dias da Silva Fontana, representante dos Professores adjuntos; Prof.
17Dirceu Luiz Hermann, representante dos professores auxiliares; Profª. Suely dos Santos Silva representante
18dos Professores assistentes; Profª. Silvia Correa Santos Vice-Diretora do Campus Jataí; Profª. Silvia Sobral
19Costa representante da ADCAJ; Os servidores Bruno Loureiro da Silva, Marilda Maria Ferreira Soares e
20Otajiba Antônio da Silva representantes dos servidores técnico-administrativos; Verificado o “quorum”, o Sr.
21Presidente declarou abertos os trabalhos, começando pelo Primeiro ponto da pauta: Apreciação e votação
22da ata da reunião do dia 22/08/2007 (vinte e dois de agosto de dois mil e sete), Em discussão e em seguida
23em votação, foi aprovada com as devidas correções, com o registro de 17 (dezessete) votos favoráveis e 01
24(uma) abstenção. Segundo ponto da pauta: Informes: O Presidente informou que a reunião sobre o REUNI
25não será na sexta-feira, já aconteceram vários seminários em Goiânia e foi solicitada a realização de um
26seminário sobre REUNI em jataí para expor melhor o assunto e neste seminário será de grande importância a
27participação de todos os professores, técnico-administrativos e alunos. Em seguida o Presidente informou
28sobre a morte da Profª. Verbena Moreira Soares de Souza Lisita Presidente do Centro de Seleção e devido a
29este acontecimento algumas atividades foram suspensas, informou ainda que o vestibular para o próximo ano
30apresentará muitas mudanças e que uma dessas mudanças é que o candidato pode fazer provas em Goiânia
31por exemplo, mas, concorrendo a vaga em Jataí e vice-versa. Ainda com os informes o Presidente disse que
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32no dia 31/08/2007 estará em Goiânia para a posse da nova Diretora do Campus Jataí e pediu sugestão ao
33Conselho Diretor quanto a posse dizendo que já foi solicitado a presença do Reitor e de um representante do
34MEC, pois, realmente trata-se de um momento político, seria o caso para uma posse festiva e pediu sugestões
35quanto a festa. O Prof. Washington Mendonça Moragas perguntou qual o horário da posse. O Presidente
36disse que em Goiânia será mais a questão burocrática de documentos e a posse terá mais um caráter
37simbólico e que será aqui o momento mais importante. Neste momento a Profª. Silvia Sobral Costa disse que
38realmente é um momento muito importante para o Campus e que todos os contatos serão de grande valor. O
39Presidente comentou que esteve na Reitoria Itinerante em Catalão junto com a posse. A Profª. Silvia Sobral
40Costa disse que a Reitoria Itinerante é muito importante, mas é melhor que a posse seja feita em outro
41momento. A Profª. Vera Lúcia Banys disse que a Reitoria Itinerante é o momento de expor as dificuldades e
42fazer isso em público não é bom. O Presidente concordou com a professora e perguntou aos conselheiros se é
43melhor trazer a Reitoria Itinerante em outro momento, todos concordaram. Em seqüência o Presidente
44informou quanto à última reunião do CONSUNI que teve um parecer claro sobre as eleições do Campus
45Jataí, o relator entendeu que qualquer recurso deveria ser encaminhado à Comissão Eleitoral e parabenisou a
46Profª. Vera Lúcia Dias da Silva Fontana e sua equipe e disse ainda que seria importante que os assuntos
47fossem tratados dentro do Campus, neste caso encaminhado primeiro a Comissão Eleitoral se esta não
48achasse possível deliberar sobre a questão que fosse encaminhado ao Conselho Diretor e se ainda dessa
49forma ainda não atender, aí sim encaminha-se ao Conselho Universitário, como última colocação haverá uma
50apuração dos fatos, pois há denuncias sérias no processo e devem ser apuradas e que isso ocorra da melhor
51maneira possível, pensando sempre na instituição. Neste momento o Prof. José Silvio de Oliveira questionou
52quanto a carteira de identificação dos professores o Presidente respondeu que devido a greve dos técnico53administrativos está tudo parado, inclusive a questão de compras para o Campus continuam sem andamento,
54espera-se que com o final da greve previsto para o início de setembro possa normalizar toda a situação. Em
55seguida o Presidente disse que só para finalizar a questão das eleições existe com uma denúncia no MP e que
56serão apresentadas explicações para prestar esclarecimentos solicitados: 1º(Primeiro)- contratação de
57funcionários da Fundação Educacional de Jataí sem a realização de concurso público inclusive em desacordo
58com o convênio firmado com a UFG; 2º (Segundo) Uso responsável pelas contratações 3º (Terceiro)
59Prestação de contas da Fundação Educacional de Jataí e do CAJ apresentando documentação pertinente; 4º
60(Quarto) As eleições dos dirigentes do Campus Jataí – UFG. O Presidente informou que as questões serão
61respondidas, serão encaminhados: cópia da ata da reunião do CONSUNI, prestação de contas da Fundação
62Educacional de Jataí e quanto à prestação de contas do CAJ é a UFG que faz, portanto será tranqüilo
63responder estas questões. Neste momento a Profª. Silvia Sobral Costa disse que gostaria de informar que os
64esclarecimentos foram pedidos a Fundação Educacional de Jataí e que não estava questionando as eleições,
65mas sim a interferência da Fundação Educacional de Jataí nas eleições. Ainda com os informes o Presidente
66informou sobre o SIAR – Curso a distância, o edital para professores formadores está disponível no site
67www.siar.ufg.br caso alguém tenha interesse basta acessar o site para obter todas as informações.

68Prosseguindo com os informes o Presidente comunicou que na quinta-feira passada chegaram os dois ônibus
69doados pela Receita Federal, são ônibus antigos, mas em boas condições para nosso uso, os mesmos vieram
70de Foz do Iguaçu a Jataí sem problemas e foram para Goiânia para reforma, organização de documentação e
71caracterização, essas mudanças provavelmente ficarão em mais ou menos R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).
72Neste momento a Profª. Silvia Sobral Costa perguntou se pelo menos um destes ônibus terá condições para
73viagens longas, o Presidente respondeu que os dois terão condições para este tipo de viagem. Em seguida a
74Profª. Silvia Sobral Costa Parabenisou o Presidente por esta conquista. Em seguida o Prof. Washington
75Mendonça Moragas também parabenisou o Presidente e disse que entrou nos ônibus e que realmente eles
76estão em boas condições. Encerrando os informes o Presidente disse que o Diretor de Transporte da UFG
77sugeriu a compra de uma Van para o Campus e esta foi solicitada com tração traseira mais apropriada para
78estradas de terra. Já foi adquirida também uma F 4000 e esta virá para o Campus assim que a greve terminar.
79Neste momento a Professora Maria de Lourdes F. dos Santos Paniago pediu para passar uns informes
80primeiro sobre o SIEC: em reunião na PROEC ela pôde ver algumas resoluções do Sistema SIEC e viu
81também que o sistema já tem vários recursos, ela disse que vai testar o sistema e depois irá marcar uma
82reunião com a Mini-Câmara de Graduação para informar sobre os recursos do sistema SIEC. Em seguida a
83Professora Maria de Lourdes F. dos Santos Paniago informou que o projeto Campus em Campo irá orientar
84as pessoas como usar o banco de e-mails e quem concordar com este projeto que permita que o bolsista entre
85em sala para recolher os e-mails dos alunos. Em seqüência o Presidente informou que o portal da biblioteca
86estará funcionando em breve e será possível a criação de e-mail para todos os alunos. Neste momento o Prof.
87Alessandro Martins disse que o sistema VOIP já esta funcionando em Jataí para ligações institucionais.
88Ainda com os informes o Prof. Marco Aurélio Carbone Carneiro comunicou que os relatórios finais PIBIC
89têm que ser entregues até o dia 31/08/2007 via e-mail, o COONPEX até dia 10/08/2007 e os outros bolsistas
90até 20/09/2007.

Terceiro ponto da pauta: Processo nº. 117/2007/CAJ/UFG – Projeto de Pesquisa –

91Exploração do Domínio Afetivo na aprendizagem da Escrita em Língua Inglesa - do interesse da
92Coordenação de Letras – Profª. Santinha Neuda Alves do Lago de Assis relatado pelo Prof. Marco Aurélio
93Carbone Carneiro. Em discussão e em seguida em votação, foi aprovado por unanimidade. Terceiro ponto
94da pauta: Processo nº. 118/2007/CAJ/UFG – Projeto de Pesquisa – Análise das atividades envolvendo os
95conteúdo os conteúdos gramaticais em livros Didáticos do ensino Fundamental e Médio - do interesse da
96Coordenação de Letras – Profª. Eliana Melo Machado Moraes relatado pelo Prof. Marco Aurélio Carbone
97Carneiro. Em discussão e em seguida em votação, foi aprovado por unanimidade. Em seguida o Prof. Marco
98Aurélio Carbone Carneiro informou que o projeto FINEP foi encaminhado. Neste momento o Prof. Marco
99Aurélio Carbone Carneiro pediu que sua fala constasse em ata e agradeceu o Professor Edésio Fialho dos
100Reis pelo apoio concedido a Assessoria de Pesquisa e relatou que em reunião no início do mandato com a
101Profª. Milca Severino Pereira ela disse que o Campus Jataí não tinha maturidade para pesquisa e em pouco
102tempo o Campus atingiu um avanço considerável em pesquisas. Em seguida Prof. Marco Aurélio Carbone
103Carneiro agradece também pelos 4 (quatro) anos de dedicação ao Campus. O Presidente agradeceu e disse

104que é ele quem agradece o Prof. Marco Aurélio Carbone Carneiro pela sua dedicação nestes 4 (quatro) anos.
105Quarto ponto da pauta: Processo nº. 116/2007/CAJ/UFG – Projeto de Pesquisa- TEIA – Grupo
106Multidisciplinar de Estudos em Análise do Discurso de Jataí - do interesse da Coordenação de Letras - Prof.
107Maria de Lourdes Faria dos Santos Paniago relatado pela Profª. Jaqueline Araújo Civardi (o relato foi lido
108pelo Prof. Flávio Raimundo de Souza). Em discussão e em seguida em votação, foi aprovado com o registro
109de 17 (dezessete) votos favoráveis e (três) abstenções. Quinto ponto de pauta: Processo nº.
110094/2007/CAJ/UFG - Projeto – Educação Ambiental nas Regiões de Implantação das Pequenas Centrais
111Hidrelétricas Irara, Jataí e Retiro Velho: Capacitação para Professores Multiplicadores - do interesse da
112Coordenação de Ciências Biológicas - Prof a. Elci Ferreira Mendes Piochon relatado pela Profª. Maria de
113Lourdes F. dos Santos Paniago. Em discussão e em seguida em votação, foi aprovado por unanimidade.
114Sexto ponto de pauta: Processo nº. 119/2007/CAJ/UFG – Projeto – Brincando e Aprendendo: a
115Ludicidade Como Forma de interação no Lar Marcondes Dias - do interesse da Coordenação de Pedagogia 116Profa. Elizabeth Gottschalg Raimann relatado pela Profª. Maria de Lourdes F. dos Santos Paniago. Em
117discussão e em seguida em votação, foi aprovado por unanimidade. Em seguida a Profª. Maria de Lourdes F.
118dos Santos Paniago despede-se do cargo de Assessora de Extensão e Cultura. A Profª. Vera Lúcia Banys
119disse que está no Campus Jataí desde o ano de 2003 (dois mil e três) e deste período até agora a Profª. Maria
120de Lourdes F. dos Santos Paniago estimulou muito a questão da Extensão e Cultura e finalizou dizendo que
121tem muito a agradecer. O Presidente concordou com a fala da Profª. Vera Lúcia Banys e também agradeceu
122e elogiou a contribuição da Profª. Maria de Lourdes F. dos Santos Paniago quanto a Extensão e Cultura.
123Sétimo ponto de pauta: Processo nº. 121/2007/CAJ/UFG – Solicitação de Afastamento para realização
124de Pós-Doutorado - do interesse da Coordenação de Agronomia – Prof. Hamilton Seron Pereira relatado
125pela Profª. Carla Afonso da Silva Bitencourt Braga. Em discussão e em seguida em votação, foi aprovado
126com o registro de 19 (dezenove) votos favoráveis e 1 (uma) abstenção. Oitavo ponto de pauta: Processos de
127Estágio Probatório e Progressão Horizontal, relatado pela Presidente da CAD. Processo no
12823070.010084/2006-65, do interesse da Profa. Maria de Lourdes F. dos Santos Paniago. Em discussão e em
129seguida em votação foi aprovado por unanimidade o parecer da relatora favorável ao processo. Processo no
13023070.015078/2006-02, do interesse do Prof . Matheus de Souza Lima Ribeiro. Em discussão e em seguida
131em votação foi aprovado por unanimidade o parecer da relatora favorável ao processo. Processo no
13223070.010080/2006-87, do interesse do Prof. Frederico Augusto Guimarães Guilherme. Em discussão e em
133seguida em votação foi aprovado por unanimidade o parecer da relatora favorável ao processo. Processo no
13423070.012332/2006-11, do interesse do Prof. Fabiano Rodrigues de Melo. Em discussão e em seguida em
135votação foi aprovado por unanimidade o parecer da relatora favorável ao processo. Processo no
13623070.007264/2004-06, do interesse do Prof. José Silvio de Oliveira. Em discussão e em seguida em votação
137foi aprovado por unanimidade o parecer da relatora favorável ao processo. Processo no 23070.012299/200613811, do interesse da Profa. Luciana Aparecida Elias. Em discussão e em seguida em votação foi aprovado por
139unanimidade o parecer da relatora favorável ao processo. Processo no 23070.010371/2006-75, do interesse

140da Profa. Elaine Cristina Castelhano Barbosa. Em discussão e em seguida em votação foi aprovado por
141unanimidade o parecer da relatora favorável ao processo. Processo no 23070.012297/2006-21, do interesse
142da Profa. Adriana Rodrigues Ribeiro. Em discussão e em seguida em votação foi aprovado por unanimidade o
143parecer da relatora favorável ao processo. Processo no 23070.010064/2006-94, do interesse do Prof.
144Henrique Almeida Fernandes. Em discussão e em seguida em votação foi aprovado por unanimidade o
145parecer da relatora favorável ao processo. Processo no 23070.010046/2006-11, do interesse do Prof.
146Alessandro Martins. Em discussão e em seguida em votação foi aprovado por unanimidade o parecer da
147relatora favorável ao processo. Processo no 23070.009219/2006-40, do interesse da Profa. Maria de Fátima
148Pessoa Assis. Em discussão e em seguida em votação foi aprovado por unanimidade o parecer da relatora
149favorável ao processo. Processo no 23070.010043/2006-79, do interesse do Prof. Alysson Tobias Ribeiro da
150Cunha. Em discussão e em seguida em votação foi aprovado por unanimidade o parecer da relatora favorável
151ao processo. Em seguida o Presidente apresentou uma exposição de motivos da Profª. Maria de Fátima
152Pessoa Assis (Coordenadora do Curso de Psicologia) ela faz parte do quadro de professores do Curso de
153Pedagogia, mas no momento é Coordenadora do Curso de Psicologia e gostaria de passar definitivamente
154para o quadro de professores do Curso de Psicologia e solicita do Conselho Diretor uma posição quanto ao
155assunto. Após discussões o Presidente disse que a questão deve ser resolvida dentro da Coordenação e
156segundo entendimento, a Profª. Maria de Fátima Pessoa Assis já está no Curso de Psicologia como
157Coordenadora. Neste momento o Professor José Silvio de Oliveira disse que seria melhor deixar da forma
158que está e em momento oportuno isso seja decidido. Finalizando a questão o Presidente disse que registra-se
159portanto, o pedido da Profª. Maria de Fátima Pessoa Assis neste Conselho Diretor. Prosseguindo o Presidente
160solicitou que a Profª. Suely dos Santos Silva como conselheira que representa o Campus Jataí junto a
161Fundação Educacional de Jataí, informasse o que está acontecendo com o Convênio. A Profª. Suely dos
162Santos Silva disse que no início do mandato atual o Governador falou que nenhum convênio seria renovado e
163no primeiro semestre nenhum convênio foi assinado, o resolvido foi que as três parcelas atrasadas fossem
164passadas. Continuando a Profª. Suely dos Santos Silva disse que o convênio está para ser assinado, mas o
165Governo do Estado não tem mais interesse a partir do ano que vem, portanto, a partir de 31/12/2007 não
166haverá mais o convênio e na verdade as parcelas em atraso estão vindo devido a negociações, a situação é
167preocupante. Neste momento o Prof. Dirceu Luiz Hermann perguntou a Profª. Suely dos Santos Silva qual a
168proposta que se espera do Estado e disse ainda que se a Fundação Educacional de Jataí cumpre sua obrigação
169com os professores até o final do ano, deve-se então trabalhar de forma franca e mostrar que sem este tipo de
170convênio é impossível trabalhar. Em seguida a Profª. Suely dos Santos Silva disse que solicitou que o
171Conselho da Fundação Educacional de Jataí a relação dos gastos com professores desde o mês de março e
172recebeu uma lista com os nomes de professores e funcionários, então ela solicitou novamente a relação dos
173gastos e ainda não recebeu. Em seguida o Prof. Dirceu Luiz Hermann disse que iria falar como representante
174dos graduados e especialistas e falou que o tratamento da Fundação Educacional de Jataí em relação aos
175professores e Técnico-administrativos não está sendo isonômico, como exemplo ele citou que a Fundação

176Educacional de Jataí utiliza recursos da Prefeitura para pagamento dos Técnico-administrativos e esse tipo de
177atitude tem que ser discutido dentro da Fundação Educacional de Jataí porque o tratamento deve ser
178isonômico e se não tem verba, não paga ninguém. Em seqüência a Profª. Suely dos Santos Silva disse que a
179Fundação Educacional de Jataí pretende construir uma sede e em reunião do Conselho da Fundação
180Educacional de Jataí ela e outro professor votaram contrários a esta construção. Em seqüência a Profª. Suely
181dos Santos Silva falou que um outro ponto que será discutido no próximo Conselho da Fundação
182Educacional de Jataí é a alteração do compromisso da Fundação e os professores que mudam de quadro.
183Neste momento o Prof. Dirceu Luiz Hermann disse que a Fundação Educacional de Jataí foi criada para
184viabilizar o ensino e, portanto, o professor não deveria comprar uma dívida quando sai para qualificar-se. O
185Presidente disse que o Convênio é o ponto chave e solicitou a Profª. Suely dos Santos Silva como
186representante do Campus junto a Fundação Educacional de Jataí, mantenha a Direção do Campus informada
187sobre os acontecimentos nas reuniões do Conselho da Fundação. A Profª. Suely dos Santos Silva disse que já
188participou neste ano de 5 (cinco) reuniões e que na maioria das vezes não são tratados assuntos importantes
189para o Campus. Neste momento o Prof. Dirceu Luiz Hermann disse que seria bom que a Fundação
190Educacional de Jataí viabilizasse cursos para os docentes e solicitou que registrasse neste conselho o pedido
191para que a Conselheira Profª. Suely dos Santos Silva defenda esta questão no Conselho da Fundação.
192Prosseguindo o Presidente avisou que encaminhará para o Conselho Diretor o relatório 2003-2007 (dois mil
193e três a dois mil e sete) para mostrar a evolução do Campus e registrar isso na história do Campus. A Profª.
194Claudia Graziela F. Lemes sugeriu que a organização do relatório seja em arquivos com temas e assuntos,
195pois, dessa forma fica mais fácil fazer o levantamento. A Profª. Silvia Sobral Costa solicitou que o relatório
196seja encaminhado alguns dias antes do Conselho Diretor para que este possa passar pelas coordenações. O
197Presidente disse que quando o relatório estiver pronto será passado para todos os Conselheiros e para
198encerrar ele falou que gostaria de agradecer a todos que participaram destes quatro anos e realmente valeu a
199pena. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declara encerrada a sessão às (17: 04) dezessete horas e
200quatro minutos, da qual, para constar, eu, Marinalva de Oliveira Teixeira lavrei a presente ata que, lida e se
201achada em conforme, segue assinada pelo Presidente dos trabalhos e pelos conselheiros presentes à discussão
202e votação..............................................................................................................................................................
203Edésio Fialho dos Reis _____________________________________________________________
204Adriana Rodrigues Ribeiro __________________________________________________________
205Alessandro Martins ______________________________________________________________
206Bruno Loureiro da Silva____________________________________________________________
207Carla Afonso da Silva Bitencourt Braga________________________________________________
208Claudia Graziela F. Lemes __________________________________________________________
209Dirceu Luiz Hermann ______________________________________________________________
210Edney Rocha Freitas _______________________________________________________________
211Elaine Cristina Castelhano Barbosa ___________________________________________________

212Flávio Raimundo de Souza__________________________________________________________
213Fernando Simões Gielfii____________________________________________________________
214Jaqueline Araújo Civardi __________________________________________________________
215José Silvio de Oliveira _____________________________________________________________
216Marco Aurélio Carbone Carneiro _____________________________________________________
217Maria de Lourdes F. dos Santos Paniago _______________________________________________
218Marilda Maria Ferreira Soares________________________________________________________
219Otajiba Antônio da Silva____________________________________________________________
220Paulo Roberto Rodrigues Meira ______________________________________________________
221Priscila Saemi Matsunaga___________________________________________________________
222Santinha Neuda A. do L. de Assis ____________________________________________________
223Silvia Sobral Costa ________________________________________________________________
224Silvia Correa Santos _______________________________________________________________
225Suely dos Santos Silva _____________________________________________________________
226Vera Lúcia Banys _________________________________________________________________
227Vera Lúcia Dias da Silva Fontana ____________________________________________________
228Washington Mendonça Moragas _____________________________________________________
229Marinalva de Oliveira Teixeira ______________________________________________________

