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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS - CAMPUS JATAÍ 

ATA Nº. 013/2011/CAJ/UFG 

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DO CAMPUS JATAÍ, REALIZADA 

EM 29 DE JUNHO DE 2011. 

 Aos vinte e nove dias do mês de junho do ano de dois mil e onze às quatorze horas e oito minutos reuniram-se no 1 

auditório maior da Unidade Jatobá, Campus Jataí/UFG, sob a presidência da Prof.ª Silvia Correa Santos, Diretora 2 

do Câmpus Jataí-UFG, os membros do Conselho Diretor: Prof. Vilmar Antônio Ragagnin, Vice-Coordenador do 3 

Curso de Agronomia; Prof.ª Rosângela Maria Rodrigues, representando a Coordenação do Curso de Biomedicina; 4 

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

Costa Netto, Vice-Coordenador do Curso de Ciências Biológicas; Prof. Laurence Rodrigues do Amaral, Vice-6 

Coordenador do Curso de Ciência da Computação; Prof.ª Maria Cristina Pereira Cardoso, Coordenadora do 7 

Curso de Direito; Prof.ª Paula Regina de Souza, Coordenadora do Curso de Enfermagem; Prof. Wendy Carniello 8 

Ferreira, Coordenador do Curso de Engenharia, Prof. Maurício Alves Bolzan,  Vice-Coordenador do Curso de 9 

Física; Prof.ª Patrícia de Sá Barros, Coordenadora do Curso de Fisioterapia; Prof. Márcio Rodrigues Silva, 10 

Coordenador do Curso de Geografia; Prof. Raimundo Agnelo Soares Pessoa, Coordenador do Curso de História; 11 

Prof.ª Vânia Carmem Lima, Coordenadora do Curso de Letras; Prof. Gecirlei Francisco da Silva, Coordenador do 12 

Curso de Matemática; Prof. Thiago Andre Carreo Costa, Coordenador do Curso de Medicina Veterinária;  Prof. 13 

Ari Raimann, Coordenador do Curso de Pedagogia; Prof. Marcelo Borges Henriques, Vice-Coordenador do 14 

Curso de Psicologia; Prof. Giovanni Cavichioli Petrucelli, Coordenador do Curso de Química; Prof. Igo Gomes 15 

Guimarães, Coordenador do Curso de Zootecnia; Prof. Edésio Fialho dos Reis, Coordenador do Curso de 16 

Mestrado em Agronomia; Prof.ª Alessandra Feijó Marcondes Viu, representante dos Professores Associados; 17 

Prof.ª Cecília Nunes Moreira, representante dos Professores Adjuntos; Prof. Dirceu Luiz Hermann, Presidente da 18 

CIS; A Técnico-Administrativa: Anne Oliveira, representando os servidores técnico-administrativos; O 19 

Acadêmico João Victor de Souza Cyrino, representantes dos discentes. Verificado o “quórum”, a Srª. Presidente 20 

declarou abertos os trabalhos, pelo Primeiro Ponto da Pauta: Diretrizes para o Plano Diretor (Cidade 21 

Universitária) – A Presidente iniciou dizendo que o CAJ precisa de um documento delineador para a 22 

continuidade das construções (ocupação da área). Disse que o que será apresentado na reunião de hoje deverá ser 23 

levado para a apreciação dos pares, lembrando que o traçado já está aprovado, e o que ainda não foi definido são 24 

as diretrizes e o tamanho de cada área e disse ainda que gostaria de encaminhar a questão ara aprovação até o mês 25 

de agosto deste ano. A Presidente disse que a reunião de hoje seria para listar toda a proposta e em seguida 26 

encaminha via e-mail para todos os conselheiros, para que eles possam discutir junto aos seus pares. Disse que o 27 

plano diretor não está preso somente a aspectos técnicos, mas à Universidade que o CAJ quer, em seguida ela 28 

iniciou a apresentação de toda a proposta e seus anexos, que serão anexados a esta ata. A Presidente disse que já 29 

foi conversado com o Prof. Marco Aurélio Carbone Carneiro e que já foi definido o local do prédio do FINEP, em 30 

seguida ela listou os tamanhos das áreas e disse que falta asfaltar o eixo externo. O Prof. Wendy Carniello 31 

Ferreira questionou sobre o gabinete de professores e biblioteca. A Presidente disse que o Reitor autorizou a 32 

licitação para a primeira etapa dos gabinetes, são setenta gabinetes quanto a biblioteca ele está buscando recursos 33 
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junto ao governador. Neste momento o Prof. Américo Nunes da Silveira explicou que na proposta apresentada 34 

dentro das quadras, as pessoas tem a liberdade para a alocação de prédios, estacionamentos, mas isso deve 35 

ocorrer de forma harmoniosa. A Presidente disse que a intenção é estudar o plano e transformá-lo em resolução. 36 

Disse também que os gabinetes novos são para professores que não tem gabinetes hoje e que os futuros gabinetes 37 

deveriam ser dentro de cada área. O Prof. Gecirlei Francisco da Silva questionou a divisão de áreas, tem áreas de 38 

humanas, por exemplo, que já está mais cheia e no caso da saúde pode ser que venha mais cursos e que a área 39 

seja pequena. A Presidente disse que pode pensar nisso, mas não pode entrar muito, pois aí entraria na área da 40 

Zootecnia e pode diminuir a quantidade de cabeças de gado. O Prof. Américo disse que tudo foi previsto de 41 

forma a permitir o aumento de uma área sem criar desarmonia na cidade universitária, ou seja, mesmo criando 42 

uma resolução ela permite alteração e adequação. A Presidente disse que prevendo um Curso de Medicina não 43 

está prevendo um hospital para humanos dentro da Cidade Universitária. A Prof.ª Cátia Regina Assis Almeida 44 

Leal questionou sobre as vias internas se estão abertas. A Presidente respondeu que estão encascalhadas. A Prof.ª 45 

Cátia Regina Assis Almeida Leal sugeriu que se adeque ao eixo externo uma ciclovia. A Presidente solicitou que 46 

a Professora encaminhe a sugestão e legislações. O Prof. Dirceu Luiz Hermann disse que uma de suas questões 47 

seria a ciclovia e que também pense em locais para banho, estrutura física com um espaço para descanso. A 48 

Presidente pediu que isso seja projetado nos prédios novos. A Prof.ª Cátia Regina Assis Almeida Leal disse que 49 

nos espaços do Curso de Educação Física já têm essa possibilidade. O Prof. Dirceu Luiz Hermann questionou se 50 

existia a possibilidade de conseguir um acesso direto para a Cidade Universitária. O Prof. Américo Nunes da 51 

Silveira disse que nas diretrizes foi recomendada a criação de praças (paisagismo) e em relação à entrada e ao 52 

retorno, em julho do ano passado foi pedido, mas não aconteceu à tempo, disse que ontem o pessoal do DNIT 53 

esteve olhando a questão do retorno e isso está em estudo, e entre as duas curvas deve acontecer o retorno. O 54 

Prof. Marcelo Borges Henriques questionou se foi pensado em passarela e viaduto, que seriam de suma 55 

importância. O Prof. Américo Nunes da Silveira disse que isso não foi pensado, mas também não foi solicitado. 56 

Disse que essa questão tem que ser levada para expor a demanda. A Prof.ª Alessandra Feijó Marcondes Viu 57 

questionou se houve algum planejamento para os espaços já ocupados, principalmente gabinetes, que precisariam 58 

ser rediscutidos, uma vez alguns foram ocupados indevidamente por laboratórios didáticos, como é o caso do 59 

gabinete que ela ocupa, onde alunos têm acesso livre com posse de chaves a um espaço que deveria ser reservado 60 

aos docentes, comprometendo a segurança e o desempenho das atividades docentes. A Presidente disse que 61 

quanto aos gabinetes de professores, foi pensado em reformar o bloco de professores e fazer os setenta gabinetes, 62 

isso seria para resolver os problemas de gabinetes de professores.  Disse ainda que nos próximos anos as pessoas 63 

irão se alocando e no momento certo devem entrar em um acordo e  que este assunto será posto em discussão 64 

posteriormente, para o grupo que analisará a ocupação dos espaços na universidade. O Prof. Raimundo Agnelo 65 

Soares Pessoa questionou sobre os ônibus coletivos irem até a Central de Aulas II. A Presidente respondeu que 66 

isso já está funcionando normalmente. A Presidente solicitou às coordenações de cursos da necessidade do 67 

empréstimo de datas-show para a SBPC, disse que o CAJ precisa ajudar, pois eles precisam de 120 (cento e vinte) 68 

e a Presidente precisa que os coordenadores informem se podem emprestar pelo menos um de cada coordenação. 69 

Em seguida a Presidente falou dos murais de blindex disponíveis e que cada coordenação receberá um mural. O 70 

Prof. Ari Raimann disse que estava deixando a coordenação do Curso de Pedagogia, e agradeceu aos conselheiros 71 
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pelo período que passou aqui, a próxima coordenadora é a Prof.ª Elis Regina da Costa. A Presidente disse que as 72 

coordenações dos cursos de Direito e Zootecnia, também estão trocando de coordenador. Nada mais havendo a 73 

tratar, a Sr.ª Presidente declarou encerrada a reunião às 15:35  horas (quinze horas e trinta e cinco minutos), da 74 

qual, para constar, eu, Marinalva de Oliveira Teixeira, lavrei a presente ata que, lida e se achada em conforme, 75 

segue assinada pela Presidente dos trabalhos e pelos conselheiros presentes à discussão e votação......................... 76 
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