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JATAÍ, REALIZADA EM 03 DE OUTUBRO DE 2007.
1Aos três (03) dias do mês de outubro (10) do ano de dois mil e sete (2007) às quinze horas e quinze minutos
2(15:15) reuniram-se no Casarão (Unidade Riachuelo), Campus Jataí/UFG, sob a presidência da Diretora do
3CAJ, Profa. Silvia Correa Santos, os membros do Conselho Profa. Adriana Rodrigues Ribeiro, Coordenadora
4do Curso de Biomedicina; Prof. Alessandro Martins, Coordenador do Curso de Física; Profª. Carla Afonso
5da S. Bitencourt Braga, Coordenadora do Curso de Medicina Veterinária; Prof. Edney Rocha Freitas,
6Coordenador do Curso de Educação Física; Profª. Elaine Cristina Castelhano Barbosa, Coordenadora do
7Curso de Ciências Biológicas; Prof. Euter Paniago Júnior, Coordenador do Curso de Agronomia; Prof a.
8Jaqueline Araújo Civardi, Coordenadora do Curso de Matemática; Prof. José Silvio de Oliveira,
9Coordenador do Curso de Pedagogia; Profa. Maria de Fátima Pessoa de Assis, Coordenadora do Curso de
10Psicologia; Prof. Paulo Roberto Rodrigues Meira, Coordenador do Curso de Química; Prof a. Renata Cristina
11de Sousa do Nascimento, Coordenadora do Curso de História; Prof a. Santinha Neuda Alves do Lago,
12Coordenadora do Curso de Letras (Português e Inglês); Prof a. Vera Lúcia Banys, Coordenadora do Curso de
13Zootecnia; Prof. Washington Mendonça Moragas, Coordenador do Curso de Geografia; Prof. Marco Aurélio
14Carbone Carneiro, Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Agronomia; Prof a. Zilda de Fátima
15Mariano, Assessora de Extensão e Cultura do CAJ; Profª. Vera Lúcia Dias da Silva Fontana, representante
16dos professores adjuntos; Prof. Dirceu Luiz Hermann, representante dos professores auxiliares; Profª. Suely
17dos Santos Silva, representante dos professores assistentes; os servidores Flávio Pereira Diniz, Otajiba
18Antônio da Silva e Patrícia de Araújo Costa, representantes dos servidores técnico-administrativos, a
19acadêmica Juliana Carneiro Guimarães, representante dos discentes, e o Prof. João Batista Pereira Cabral,
20Vice-Diretor do CAJ. Verificado o “quorum”, a Sr a. Presidente declarou abertos os trabalhos, começando
21pelo primeiro ponto da pauta: Apreciação e votação das atas das reuniões dos dias 29/08/2007 (vinte e
22nove de agosto de dois mil e sete) e 12/09/2007 (doze de setembro de dois mil e sete) - Em discussão e em
23seguida em votação, foram aprovadas com as devidas correções, registrando-se 13 (treze) votos favoráveis e
2403 (três) abstenções - ata de 29/08/2007 (vinte e nove de agosto de dois mil e sete) - e 11 (onze) votos
25favoráveis e 03 (três) abstenções - ata de 12/09/2007 (doze de setembro de dois mil e sete). Segundo ponto
26da pauta: Informes - A Presidente informou que o Campus Jataí está próximo de seu limite em relação à
27diárias. Disse também que para o próximo ano serão adotados critérios para a distribuição dessas.
28Continuando, a Presidente informou que não ocorreu, no dia 28/09/2007 (vinte e oito de setembro de dois
29mil e sete), a reunião de Diretores da UFG, na qual seria decidido se a instituição aderiria ou não ao REUNI,
30devido a manifestações dos acadêmicos. Comentou que uma próxima reunião foi marcada para 04/10/2007
31(quatro de outubro de dois mil e sete) para que seja votada a adesão ou não ao REUNI. Prosseguindo, a
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32Presidente disse que na Comissão de Consolidação e Expansão do CAJ discutiu-se se o Campus adere ou não
33ao REUNI, concluindo-se que sim, desde que (1) os números do CAJ, referentes a relação aluno-professor,
34sejam considerados separadamente dos da UFG de Goiânia e (2) sem a criação de BGA’s. Comentou ainda
35que nas discussões desta Comissão há a tendência de o Campus Jataí aderir ao REUNI sob a forma de
36abertura de novos cursos como, por exemplo, Arquitetura e Urbanismo, Artes Visuais, Ciências Sociais,
37Direito, Engenharia Florestal, Fisioterapia e Química Industrial. Dando continuidade, a Presidente informou
38que na próxima semana será convocada uma outra reunião do Conselho Diretor para que a Direção apresente
39aos membros a proposta sobre o REUNI do Campus Jataí. Informou também que, conforme
40encaminhamento decidido na última reunião da Comissão de Consolidação e Expansão, os professores Euter
41Paniago Júnior, Giovanni Cavichili Petrucelli, Henrique Almeida Fernandes e Washington Mendonça
42Moragas auxiliarão a Direção na elaboração dessa proposta. Em seguida, a Presidente disse que, antes de
43continuar com os outros pontos da pauta, gostaria de abrir para discussão sobre o REUNI. O Prof. Paulo
44Roberto Rodrigues Meira disse que o CAJ realmente não deve aceitar a criação de BGA’s como forma de
45adesão ao REUNI e que se o Campus abrir 03 (três) novos cursos não será necessário instituir BGA’s. Em
46seguida, o Prof. Edney Rocha Freitas questionou se as vagas de docentes estão, de fato, garantidas, caso
47algum curso decida por aderir ao REUNI sob a forma de abertura de novas turmas. A Presidente respondeu
48que sim, pois há um documento do MEC garantindo. Continuando, o Prof. Helder Barbosa Paulino
49perguntou se caso, a UFG de Goiânia venha a aderir ao REUNI em 2008, o CAJ também teria que entrar
50neste ano ou poderia ser depois. A Presidente respondeu que o Campus Jataí tem que aderir ao REUNI
51juntamente com a UFG de Goiânia. Prosseguindo, a acadêmica Juliana Carneiro Guimarães comentou que o
52REUNI parece focar apenas na quantificação da educação e que é preciso refletir sobre isto. Finalizadas as
53discussões, a Profª. Elaine Cristina Castelhano Barbosa fez a seguinte proposta de como o Campus Jataí
54deveria aderir ao REUNI: o CAJ entra no REUNI desde que os números referentes à relação aluno-professor
55sejam considerados separadamente dos da UFG de Goiânia. Em discussão e em seguida em votação,
56registraram-se 18 (dezoito) votos favoráveis, 02 (dois) contrários e 02 (duas) abstenções. Prosseguindo, a
57Presidente solicitou ao Prof. Marco Aurélio Carbone Carneiro que realize uma avaliação para ampliar a Pós58Graduação. Em seguida, o Prof. Alessandro Martins perguntou como fica a situação da expansão do CAJ
59com a criação da Universidade Federal do Sudoeste Goiano. A Presidente respondeu que as conversas que
60estão surgindo sobre o estabelecimento desta Universidade são apenas boatos e que, em conversa com o
61Reitor, Prof. Edward Madureira Brasil, este afirmou que o MEC não tem interesse em abrir outras
62instituições federais de ensino, mas sim consolidar as multi-campi. O Prof. Helder Barbosa Paulino explicou
63aos membros que não se trata de criação da Universidade Federal do Sudoeste Goiano e sim desdobramento
64do CAJ/UFG. Finalizadas as observações a respeito do REUNI, a Presidente informou aos membros que
65permitiu que a Profª. Carla Afonso da S. Bitencourt Braga fizesse uma apresentação ao Conselho, conforme
66solicitação prévia desta. Em seguida, a referida professora disse que o curso de Medicina Veterinária
67solicitou este espaço no Conselho Diretor para tentar mostrar aos membros as especificidades deste (como,

68por exemplo, a necessidade de sub-turmas), as quais, segundo a professora, não estão sendo consideradas na
69distribuição das vagas de docentes. Ao longo da apresentação, em data show, foram mostradas diversas fotos
70tiradas em aulas práticas de disciplinas que são específicas e que, portanto, necessitam de sub-turmas. A
71professora afirmou que não há como ter 60 (sessenta) alunos em uma única turma. Continuou dizendo que
72para a consolidação do curso de Medicina Veterinária são necessárias 07 (sete) vagas, sendo 02 (duas) para
732007 (dois mil e sete), 03 (três) para 2008 (dois mil e oito) e 02 (duas) para 2009 (dois mil e nove). Ao
74término da apresentação, a docente mencionou que o objetivo desta era fazer um apelo aos membros do
75Conselho Diretor para refletirem sobre a alocação realizada das vagas de professores, considerando as
76especificidades do curso de Medicina Veterinária. Terminada a apresentação, a Prof a. Renata Cristina de
77Sousa do Nascimento perguntou quantas vagas haviam sido destinadas para o curso. A Profª. Carla Afonso
78da S. Bitencourt Braga respondeu que apenas 01 (uma), pois foi perguntado à representante do curso de
79Medicina Veterinária na Comissão de Consolidação e Expansão, Profª. Vera Lúcia Dias da Silva Fontana,
80com quantas vagas o curso funcionaria no ano de 2008. Diante da pergunta, explicou a Profª. Carla Afonso
81da S. Bitencourt Braga, a representante teve que ceder uma vaga (o curso de Medicina Veterinária estava
82com 02 (duas)), já que, fazendo uma análise, seria possível à Medicina Veterinária funcionar com somente
83uma, mas questionou quanto a qualidade do curso. A professora finalizou dizendo que não faz sentido a
84alocação das vagas ser realizada com base na pergunta: com quantas vagas seu curso funciona em 2008? Em
85seguida, a Profa. Vera Lúcia Banys disse que com a entrada dupla no vestibular, o curso de Medicina
86Veterinária não terá 60 (sessenta) alunos em aulas práticas, como colocado na apresentação. Continuando, o
87Prof. Edney Rocha Freitas afirmou que se este curso deseja que a distribuição das vagas seja revista, o curso
88de Educação Física também quer porque no passado, segundo o professor, ocorreram “doações” de vagas de
89docentes por parte deste curso e agora, os cursos que as receberam, como o de Agronomia, por exemplo, não
90querem repô-las. Comentou ainda que a planilha de vagas e carga horária, instrumento, de acordo com o
91docente, utilizado na alocação das vagas, continha erros em relação ao número de professores do curso de
92Educação Física. Prosseguindo, a Profª. Elaine Cristina Castelhano Barbosa explicou ao Prof. Edney Rocha
93Freitas que, no fim das contas, a planilha citada não foi utilizada na distribuição. Em seguida, a Presidente
94solicitou um aparte para justificar o motivo das vagas terem sido alocadas com base em quantos professores
95seriam necessários para os cursos funcionarem em 2008. Disse que isto ocorreu porque a Comissão de
96Consolidação e Expansão do CAJ estava há quase 06 (seis) meses discutindo a distribuição e não tinha
97chegado a uma conclusão. Afirmou ainda que a Reitoria estava pressionando a Direção do Campus a
98respeito da alocação das vagas de docentes. Dando continuidade às discussões, a Profª. Suely dos Santos
99Silva comentou que concorda que as especificidades de cada curso devem ser consideradas na distribuição,
100mas que também deve ser respeitado o que consta em ata sobre a “doação” de 02 (duas) vagas por parte do
101curso de Educação Física. Continuando, a Prof a Zilda de Fátima Mariano reforçou que a planilha de vagas e
102carga horária realmente não foi utilizada para a alocação das vagas de docentes. Em seguida, o Prof. Euter
103Paniago Júnior afirmou que uma das vagas “doadas” pelo curso de Educação Física não foi para o de

104Agronomia, conforme o Prof. Edney Rocha Freitas afirmou. Prosseguindo, o Prof. José Silvio de Oliveira
105solicitou uma posição da Direção em relação à distribuição das vagas. Dando continuidade, as professoras
106Elaine Cristina Castelhano Barbosa e Renata Cristina de Sousa do Nascimento fizeram a seguinte proposta:
107votar a proposta da Comissão de Consolidação e Expansão no que se refere à alocação das vagas e instituir
108uma comissão, com um técnico-administrativo neutro, para coletar os dados de todos os cursos para a
109distribuição das próximas vagas de docentes. Em seguida, a Prof a Carla Afonso da S. Bitencourt Braga fez
110uma outra proposta: não votar a proposta da Comissão de Consolidação e Expansão sobre a alocação das
111vagas, retornando para a mesma para discussão e nova distribuição das vagas. Em discussão e em seguida em
112votação, registraram-se 17 (dezessete) votos favoráveis para a proposta das professoras Elaine Cristina
113Castelhano Barbosa e Renata Cristina de Sousa do Nascimento e 04 (quatro) votos favoráveis e 03 (três)
114abstenções para a proposta da Prof a Carla Afonso da S. Bitencourt Braga. Terceiro ponto da pauta:
115Aprovação da alocação das vagas para docentes (2007) - Em discussão e em seguida em votação, foi
116aprovada a distribuição de vagas de docentes proposta pela Comissão de Consolidação e Expansão do
117Campus Jataí [Agronomia, 02 (duas); Biomedicina, 02 (duas); Ciência da Computação, 02 (duas); Ciências
118Biológicas, 02 (duas); Educação Física, 01 (uma); Enfermagem, 01 (uma); Física, 03 (três); Geografia, 01
119(uma); História, 02 (duas); Letras, 02 (duas); Medicina Veterinária, 01 (uma); Matemática, 02 (duas);
120Pedagogia, 03 (três); Psicologia, 02 (duas); Química, 02 (duas) e Zootecnia, 02 (duas)], registrando-se 17
121(dezessete) votos favoráveis. Finalizada a votação, a Presidente solicitou aos membros uma inversão na
122pauta, conforme pedido da Profa Vera Lúcia Dias da Silva Fontana, sendo aceita por todos. Décimo segundo
123ponto da pauta: Processos de Estágio Probatório e Progressão Horizontal, relatados pela Presidente da
124CAD. A Profa Vera Lúcia Dias da Silva Fontana, antes de iniciar o relato dos pareceres dos processos,
125informou aos membros do Conselho Diretor a nova formação da Comissão de Avaliação de Docentes
126(CAD): Profa Cecília Nunes Moreira, Profa Cristiane Sousa Borzuk, Profa Vera Lúcia Dias da Silva Fontana e
127Profa Zilda de Fátima Mariano (suplente). Processo no 23070.008188/2007-91, do interesse da Profa Vânia
128Carmem Lima. Em discussão e em seguida em votação foi aprovado por unanimidade o parecer da relatora
129favorável ao processo. Processo no 23070.015272/2006-80, do interesse do Prof. Edgar Alain Collao Saenz.
130Em discussão e em seguida em votação foi aprovado por unanimidade o parecer da relatora favorável ao
131processo. Processo no 23070.010088/2006-43, do interesse do Prof. Marcos Leandro Mendes Carvalho. Em
132discussão e em seguida em votação foi aprovado por unanimidade o parecer da relatora favorável ao
133processo. Processo no 23070.010070/2006-41, do interesse da Prof a Vera Lúcia Dias da Silva Fontana. Em
134discussão e em seguida em votação foi aprovado por unanimidade o parecer da relatora favorável ao
135processo. Processo no 23070.012180/2006-48, do interesse da Prof a Priscila Saemi Matsunaga. Em discussão
136e em seguida em votação foi aprovado por unanimidade o parecer da relatora favorável ao processo.
137Processo no 23070.010086/2006-54, do interesse do Prof. Hildeu Ferreira da Assunção. Em discussão e em
138seguida em votação foi aprovado por unanimidade o parecer da relatora favorável ao processo. Quarto
139ponto da pauta: Processo no 23070.006288/2007-82 - Cursinho Pré-Vestibular Atitude. A Presidente

140explicou aos membros que o Prof. Helder Barbosa Paulino e a acadêmica Bruna Pizarro Menezes,
141responsável pela prestação de contas do cursinho Atitude, foram convidados para esta reunião do Conselho
142Diretor para esclarecer as dúvidas da parecerista do processo, Prof a Vera Lúcia Banys. O Prof. Helder
143Barbosa Paulino leu um documento no qual tentou responder os questionamentos do parecer. Finalizada a
144leitura, a acadêmica Bruna Pizarro Menezes apresentou diversas notas que poderiam comprovar a prestação
145de contas do cursinho Atitude e, juntamente com o Prof. Helder Barbosa Paulino, solicitou aos membros que
146estas pudessem ser anexadas ao processo. Em seguida, a Presidente relatou aos membros do Conselho uma
147conversa que teve com o Vice-Reitor da UFG, Prof. Benedito Ferreira Marques, a respeito desse processo. O
148Vice-Reitor disse que o Conselho, ao analisar este processo, estará julgando também se o Prof. Helder
149Barbosa Paulino teve ou não má fé. Comentou ainda que caso este processo não seja decidido no Conselho
150Diretor do Campus Jataí, o qual, segundo o Vice-Reitor, tem autonomia para deliberá-lo, é possível que um
151processo administrativo aconteça e que o professor seja despedido, uma vez que encontra-se em período de
152estágio probatório. Continuando, o servidor Otajiba Antônio da Silva disse ao Prof. Helder Barbosa Paulino
153que no serviço público não basta ser honesto, é preciso provar a honestidade. Assim, sugeriu que o Prof.
154Helder Barbosa Paulino deve anexar a prestação de contas apresentada, que o processo deve ter um novo
155relator e que este processo deve ser decidido no Conselho Diretor do CAJ. Prosseguindo, a Prof a Vera Lúcia
156Banys informou aos membros que não quer ser a relatora final do processo do cursinho Atitude, uma vez que
157já se desgastou muito. Comunicou também que se abstém de qualquer decisão do Conselho Diretor
158relacionada a este processo. Finalizadas as discussões, o servidor Otajiba Antônio da Silva e as professoras
159Santinha Neuda Alves do Lago e Zilda de Fátima Mariano fizeram a seguinte proposta: o Prof. Helder
160Barbosa Paulino deve (1) anexar a prestação de contas apresentada, (2) o processo deve ter um novo relator e
161(3) o processo deve ser decidido no Conselho Diretor do CAJ. Em discussão e em seguida em votação foi
162aprovada a proposta, registrando-se 14 (quatorze) votos favoráveis e 01 (uma) abstenção. Após a votação, o
163servidor Enderson Medeiros solicitou aos coordenadores de cursos que encaminhem para ele uma relação de
164livros para serem adquiridos por seus respectivos cursos. Nada mais havendo a tratar, a Sr a. Presidente
165declara encerrada a sessão às (17:40) dezessete horas e quarenta minutos, da qual, para constar, eu, Tatiana
166Diello Borges, lavrei a presente ata que, lida e se achada em conforme, segue assinada pela Presidente dos
167trabalhos e pelos conselheiros presentes à discussão e votação............................................................................
168Silvia Correa Santos _____________________________________________________________
169Adriana Rodrigues Ribeiro ________________________________________________________
170Alessandro Martins ______________________________________________________________
171Carla Afonso da S. Bitencourt Braga ________________________________________________
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173Edney Rocha Freitas _____________________________________________________________
174Elaine Cristina Castelhano Barbosa _________________________________________________
175Euter Paniago Júnior ____________________________________________________________
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177Jaqueline Araújo Civardi _________________________________________________________
178João Batista Pereira Cabral ________________________________________________________
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181Marco Aurélio Carbone Carneiro ___________________________________________________
182Maria de Fátima Pessoa de Assis ___________________________________________________
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185Paulo Roberto Rodrigues Meira ____________________________________________________
186Renata Cristina de Sousa do Nascimento
187Santinha Neuda Alves do Lago ____________________________________________________
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190Vera Lúcia Dias da Silva Fontana __________________________________________________
191Zilda de Fátima Mariano _________________________________________________________
192Washington Mendonça Moragas ___________________________________________________
193Tatiana Diello Borges ___________________________________________________________

