SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
CAMPUS JATAÍ
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DO CAMPUS
JATAÍ, REALIZADA EM 04 DE JUNHO DE 2008.

1

Aos quatro (04) dias do mês de junho (06) do ano de dois mil e oito (2008), às quatorze horas e

2

sete minutos (14:07), reuniram-se no auditório maior da Unidade Jatobá, Campus Jataí/UFG,

3

sob a presidência da Diretora do CAJ, Profª. Drª. Sílvia Correa Santos, os membros do

4

Conselho Diretor Prof. Alessandro Martins, Coordenador do Curso de Física; Profª. Ana Lúcia

5

Rezende de Souza, Coordenadora do Curso de Enfermagem; Prof a. Cristiane Souza Borzuk,

6

Coordenadora do Curso de Psicologia; Prof. Edney Rocha Freitas, Coordenador do Curso de

7

Educação Física; Profa. Elizabeth Gottschalg Raimann, Coordenadora do Curso de Pedagogia;

8

Prof. Euter Paniago Júnior, Coordenador do Curso de Agronomia; Prof a. Sandra Aparecida

9

Benite Ribeiro, Coordenadora do Curso de Biomedicina; Profª. Luciana Aparecida Elias,

10

Coordenadora do Curso de Matemática; Prof a. Luciana de Oliveira Berreta, Coordenadora do

11

Curso de Ciência da Computação; Prof. Marcos Antônio de Menezes, Coordenador do Curso de

12

História; Prof. Paulo Roberto Rodrigues Meira, Coordenador do Curso de Química; Prof.

13

Samuel Mariano da Silva, Coordenador do Curso de Ciências Biológicas; Prof a. Vânia Carmem

14

Lima, Coordenadora do Curso de Letras (Português e Inglês); Prof a. Vera Lúcia Banys,

15

Coordenadora do Curso de Zootecnia; Professora Raquel Isnard Moulin, representando o curso

16

de Medicina Veterinária; Prof. Hildeu Ferreira da Assunção, representando o curso de

17

Geografia, Prof. Marco Aurélio Carbone Carneiro, Coordenador do Programa de Pós-

18

Graduação em Agronomia; Profa. Zilda de Fátima Mariano, Assessora de Extensão e Cultura do

19

CAJ; Profª. Vera Lúcia Dias da Silva Fontana, representante dos professores adjuntos; os

20

servidores Otajiba Antônio da Silva e Marilda Maria Ferreira Soares, representantes dos

21

servidores técnico-administrativos; Maurício Joaquim de Souza, representante dos discentes e

22

Prof. João Batista Pereira Cabral, vice-diretor do CAJ/UFG. Verificado o “quorum”, a Srª.

23

Presidente declarou abertos os trabalhos e iniciou a reunião pelo Primeiro Ponto de Pauta –

24

Informes – (1º Informe – Documentos para a Direção) – os grupos encaminharam para a

25

Direção documentos com detalhes das propostas de aplicação dos recursos do CAJ. (2º Informe

26

– Área Administrativa e Curso de Direito) – A Direção informa que intenciona transferir a

27

área administrativa para a Unidade Jatobá e que o curso de Direito provavelmente também

28

funcionará na Unidade Jatobá, já que a Unidade Riachuelo não tem condições , no momento, de

30

receber esse curso. Tudo isso precisa ser considerado antes de se definir sobre a criação do

31

Centro de Ciências Humanas. (3º Informe - Construções para assistência estudantil) – O

32

conselheiro Maurício Joaquim de Souza, representante dos alunos, lembra a importância de

33

construir o restaurante universitário, centro de convivência, ginásio, casa do estudante, sala para

34

CAs e DCE. A Direção esclareceu que a PROCOM, Pró-Reitoria de Assuntos da Comunidade,

35

informou que o governo federal liberará recursos para a construção de restaurantes

36

universitários nas universidades federais. A intenção é construir os restaurantes e terceirizar o

37

fornecimento das refeições, como funciona na UFG em Goiânia. Segundo ponto de pauta:

38

Processo nº 227/2008/CAJ/UFG – Projeto de Pesquisa – Desvendado as crenças sobre ensino /

39

aprendizagem de Língua Inglesa de alunos, ingressantes e concluintes, de Letras (inglês): um

40

estudo comparativo do Interesse da Coordenação do Curso de Letras – Profª. Tatiana Diello

41

Borges – Em razão da complexidade do assunto sobre aplicação dos recursos de capital, este

42

ponto de pauta fica adiado. Terceiro ponto de pauta: Programação de gastos com recursos

43

de capital. Inicialmente, a Presidente explicar como deverá ser realizada a reunião, com

44

imparcialidade. Reitera que o recurso de capital totaliza R$ 3,500,000,00, sendo que deste valor,

45

R$ 900.000,00 serão gastos com materiais e equipamentos e R$ 600.000,00 com o Hospital

46

Veterinário. Professora Vera Lúcia Banys diz que precisa de investimentos na casa de R$

47

255.000,00 (vai enviar via e-mail a descrição das construções). Professor Edésio Filaho dos

48

Reis, representando grupos de Ciências Biológicas e da Saúde, propõe que o prédio destinado à

49

essa área, tenha um segundo piso, que tem fundação para tanto – para uso dos cursos de áreas

50

biológica e da saúde. Profª. Sílvia faz um aparte, alegando que os engenheiros do CEGEF são

51

contra, em virtude de exigir grande dispêndio de dinheiro. Professor Edésio alega que devemos

52

repensar as atitudes do CEGEF, pois os recursos são poucos e é o CAJ que tem que definir

53

como utilizá-los, não o CEGEF. As comissões, divididas por áreas, passam a manifestar suas

54

propostas, quando é sugerido que as mesmas encaminhem para o e-mail da servidora Michaela.

55

Dentre as propostas oferecidas pelas áreas, pode-se resumir da seguinte maneira: 1) Grupo de

56

Ciências Agrárias (Zootecnia, Medicina Veterinária, agronomia e pós-graduação da

57

Agronomia) – apresentação: Profa. Vera Banys, que sugeriu a construção de cinco módulos,

58

sendo para frango de corte, suínos, bovinos leiteiros, fábrica de rações e laboratório de

59

tecnologia, sendo que a obra ficaria em cerca de R$ 255.000,00. Sugeriu-se também a

60

construção de um galpão de salas de aula e pesquisa, com laboratório para equipamentos e dois

61

banheiros. Essa construção custaria cerca de cento e cinqüenta mil reais. 2) Grupo Ciências da

62

Saúde (Educação Física, Enfermagem, Biomedicina e Biologia) - apresentação: Prof. Edésio

63

Fialho dos Reis. Sugeriu-se a construção de: um segundo piso para atender toda parte básica de
2

65

saúde e biologia, três salas para a educação física: sala de dança, sala de lutas e sala de ginástica

66

– essas salas também poderiam ser usadas pela enfermagem e fisioterapia; Laboratório de

67

genética. 3) Grupo Exatas (Matemática, Química, Física e Ciências da Computação) –

68

apresentação: Prof. Fabrízzio Alphonsus Alves de Melo Nunes, que sugeriu a construção de

69

Laboratório de síntese para o curso de Física; Laboratório de Estatística para o curso de

70

matemática; Laboratório de audiovisual para o curso de matemática; Laboratório de Informática

71

para o curso de Ciências da Computação; dois Laboratórios de ensino da computação;

72

Laboratório de computadores – sistemas distribuídos. 4) Grupo Humanas (Psicologia, história,

73

pedagogia, letras e geografia) – apresentação: Profª. Cristiane Souza Borzuk, que sugeriu a

74

construção de Laboratório de estudos e pesquisa, Laboratório de metodologia de ensino,

75

Laboratório de línguas, Laboratório de análise experimental e comportamento (ratos),

76

Laboratório de geoprocessamento, Laboratório de geociência e sala de professores. Profª.

77

Elizabeth Gottschalg Raimann fala que é necessária a otimização da Unidade Riachuelo para

78

criação do Centro de Ciências Humanas. Professor Washington Mendonça Moragas

79

complementa que será preciso um espaço muito mais amplo, com estruturas convenientes para

80

o funcionamento da área de Ciências Humanas. A Presidente reitera que tanto ela quanto o

81

Professor João Batista Pereira Cabral irão defender a criação do Centro de Ciências Humanas.

82

À oportunidade, a Presidente mostra sua intenção em trazer a direção e os órgãos

83

administrativos para a Unidade Jatobá. O representante dos discentes, acadêmico Maurício

84

Joaquim, questiona sobre a criação do Restaurante Universitário, sobre o que a professora Sílvia

85

diz que há uma verba federal para construção do mesmo, que estão pleiteando, e que a

86

administração do mesmo é terceirizada. Diante de tantas discussões acerca de como usar os

87

recursos de capital e onde se instalar um ou outro centro, professora Vera Lúcia Banys

88

questiona sobre a elaboração do Plano Diretor e se manifesta contrária à criação do Centro de

89

Ciências Humanas, alegando que tanto os professores como os alunos irão perder, porque

90

haverá uma divisão da Universidade e que, posteriormente, poderá haver arrependimento. A

91

presidente informa que até setembro já estará estruturado o Plano Diretor do CAJ e que cada

92

curso sabe muito bem de suas dificuldades. Houve manifestações diversas, sendo algumas

93

favoráveis à criação do Centro de Humanas e outras contrárias. A presidente mostra sua

94

decepção com os pares, alegando que os mesmos não estão pensando como Universidade.

95

Mostra que, caso haja uma divisão dos recursos, nenhuma Unidade será beneficiada. Devido ao

96

horário, a Presidente diz que acha melhor encerrar a reunião e comunica que, na próxima

97

reunião do Conselho, será feita a votação para verificar o “destino” dos cursos de História e

98

Psicologia. Pede, que em reuniões de Coordenações, sejam repassadas as seguintes
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100

informações: 1) que, dentro do programa de expansão, estava previsto que os oito cursos viriam

101

para a Unidade Jatobá; 2) que os cursos de História e Psicologia manifestam a vontade de ficar

102

na Riachuelo; que todos devem pensar na unificação da Universidade; que tanto ela, quanto o

103

Prof. João Batista Pereira Cabral são favoráveis à criação do Centro de Ciências Humanas.

104

Finalmente, pede que os cursos de História e de Psicologia deverão melhorar seus argumentos e

105

questiona: é interesse de todos que o Centro de Ciências Humanas fique na Riachuelo? Nada

106

mais havendo a tratar, a Sra. Presidente declara encerrada a reunião às dezessete horas e dez

107

minutos (17h10m), da qual, para constar, eu, MICHAELA ANDRÉA BETTE CAMARA, lavrei

108

a presente ata que, lida e se achada em conforme, segue assinada pela Presidente dos trabalhos e

109

pelos conselheiros presentes à discussão e votação……………………………………………...

110

Silvia Correa Santos _____________________________________________________________

111

Alessandro Martins ______________________________________________________________

112

Ana Lúcia Rezende de Souza ______________________________________________________

113

Cristiane Souza Borzuk ___________________________________________________________

114

Edney Rocha Freitas _____________________________________________________________

115

Elizabeth Gottschalg Raimann _____________________________________________________

116

Euter Paniago Júnior _____________________________________________________________

117

Flávio Pereira Diniz _____________________________________________________________

118

Hildeu Ferreira da Assunção_______________________________________________________

119

João Batista Pereira Cabral ________________________________________________________

120

Luciana de Oliveira Berreta _______________________________________________________

121

Luciana Aparecida Elias _________________________________________________________

122

Marco Aurélio Carbone Carneiro ___________________________________________________

123

Marcos Antônio de Menezes ______________________________________________________

124

Maria Raquel Isnard Moulin_______________________________________________________

125

Marilda Maria Ferreira Soares _____________________________________________________

126

Maurício Joaquim de Souza _______________________________________________________

127

Otajiba Antônio da Silva _________________________________________________________

128

Paulo Roberto Rodrigues Meira ____________________________________________________

129

Samuel Mariano da Silva _________________________________________________________

130

Sandra Aparecida Benite Ribeiro___________________________________________________

131

Suely dos Santos Silva ___________________________________________________________

132

Vânia Carmem de Lima___________________________________________________________

133

Vera Lúcia Banys _______________________________________________________________

134

Vera Lúcia Dias da Silva Fontana __________________________________________________

135

Zilda de Fátima Mariano _________________________________________________________

136

Michaela Andréa Bette Câmara____________________________________________________
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