
 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

CAMPUS JATAÍ
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DO CAMPUS

JATAÍ, REALIZADA EM 11 DE JUNHO DE 2008.
Aos onze (11) dias do mês de junho (06) do ano de dois mil e oito (2008), às quatorze horas e quinze

minutos  (14:15),  reuniram-se  no  auditório  maior  da  Unidade  Jatobá,  Campus  Jataí/UFG,  sob  a

presidência da Diretora do CAJ, Profª. Drª. Sílvia Correa Santos, os membros do Conselho Diretor

Prof. Alessandro Martins, Coordenador do Curso de Física; Profª.  Ana Lúcia Rezende de Souza,

Coordenadora do Curso de Enfermagem; Profa. Cristiane Souza Borzuk, Coordenadora do Curso de

Psicologia; Prof. Edney Rocha Freitas, Coordenador do Curso de Educação Física; Prof a. Elizabeth

Gottschalg  Raimann,  Coordenadora  do  Curso  de  Pedagogia;  Prof.  Euter  Paniago  Júnior,

Coordenador do Curso de Agronomia;  Profa.  Sandra Aparecida Benite Ribeiro, Coordenadora do

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

Profa. Luciana de Oliveira Berreta, Coordenadora do Curso de Ciência da Computação; Prof. Marcos

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

Coordenador  do  Curso  de  Química;  Prof.  Samuel  Mariano da  Silva,  Coordenador  do  Curso  de

Ciências Biológicas; Profa.  Vânia Carmem Lima, Coordenadora do Curso de Letras (Português e

Inglês); Profa. Vera Lúcia Banys, Coordenadora do Curso de Zootecnia; Professora Raquel Isnard

Moulin,  representando  o  curso  de  Medicina  Veterinária;  Profª.  Dinalva  Donizete  Ribeiro,

Coordenadora  do  Curso  de  Geografia,  Prof.  Marco  Aurélio  Carbone  Carneiro,  Coordenador  do

Programa de Pós-Graduação em Agronomia; Profa. Zilda de Fátima Mariano, Assessora de Extensão

e Cultura do CAJ; Profª. Vera Lúcia Dias da Silva Fontana, representante dos professores adjuntos;

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

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

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

declarou abertos os trabalhos e iniciou a reunião pelo Primeiro Ponto de Pauta – Informes – (1º

Informe – Passagens) - A empresa que fornece passagem terrestre para a UFG está em processo de

falência. Nos próximos 20 dias ainda é possível conseguir ressarcimento de passagens. Providências

já estão sendo tomadas para abertura de uma nova licitação. (2º Informe – Isenção do Vestibular) –

A UFG disponibilizará 5.000 vagas de isenção de inscrição do vestibular. No ano anterior  sobraram

vagas. As inscrições serão realizadas somente pelo site www.vestibular.ufg.br, de 16 a 27 de junho de

2008.  A documentação  será  enviada  pelo  correio  para  o  Centro  de  Seleção  da  UFG até  o  dia

07/07/2008. O resultado final será divulgado na página da UFG no dia 01/09/2008.  (3º Informe -

ENADE) – Os coordenadores dos 09 cursos selecionados para fazerem o Enade devem cadastrar os

alunos até o  dia  20/06/2008,  através  do site  www.inep.gov.br.  Dúvidas procurar  a Assessoria de

Graduação, fone 3632 0012.  (4º Informe – Calendário PCC) - Dia 16 de junho de 2008 é a data

limite para que as solicitações de criação de cursos e ou ampliação de vagas e turnos sejam enviadas

para PROGRAD, já devidamente aprovadas no Conselho Diretor. Até 30 de junho de 2008, deverão
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ser enviadas a PROGRAD a matriz e a sugestão de fluxo curricular dos novos cursos de graduação,

tanto os de início em 2009 quanto àqueles que iniciarão em 2010, que poderão, caso necessário,

serem revistas na elaboração do Projeto Pedagógico de Curso (PPC); A data limite para enviar o

processo de aprovação do PPC para a PROGRAD, com a devida aprovação do Conselho Diretor,

para os cursos que terão início em 2009, é dia 10 de outubro de 2008. (5º Informe - Internet sem fio

na Biblioteca) –  Já está funcionando, na biblioteca da Unidade Riachuelo, internet sem fio. Foi a

opção mais barata para resolver o problema de internet naquele local. Das salas de aula próximas à

Biblioteca (Bloco C), também é possível o acesso à rede sem fio. (6º Informe - Resumo de Obras e

Reformas –  A Profa. Silvia apresentou um resumo de todas as obras e reformas realizadas com

recursos do projeto de expansão, como segue: Construção de 18 salas de aula e 02 auditórios, na

Unidade Jatobá. Beneficia diretamente a comunidade do Jatobá e indiretamente a comunidade da

Riachuelo; Laboratórios da área de saúde, Unidade Jatobá; Laboratórios da área de exatas, Unidade

Jatobá; Reforma da anatomia, beneficia todos os cursos que tem na matriz curricular essa matéria;

Reforma estrutural e superficial  da Unidade Riachuelo;  Cabeamento estruturado e telefonia,  em

ambas as unidades. Informa também que foram gastos mais de 2 milhões em equipamentos, assim

distribuídos: 1500 carteiras universitárias; 10 projetores multi-mídia; 04 para a Unidade Jatobá, 03

para a Unidade Riachuelo, 01 Educação Física e 02 reservas; apoio a congressos e eventos. Segundo

ponto  de  pauta:  Apreciação  da  Ata  do  Dia  21/05/2008  –  A ata  foi  aprovada  com 21  votos

favoráveis e 03 abstenções. Terceiro ponto de pauta:  Processo nº 227/2008/CAJ/UFG – Projeto

de Pesquisa – Desvendando as crenças sobre ensino/aprendizagem de Língua Inglesa de alunos,

ingressantes  e  concluintes,  de  Letras  (Inglês):  um  estudo  comparativo  –  do  interesse  da

Coordenação do Curso de Letras – Professora Tatiana Diello Borges – aprovado com 23 votos

favoráveis e 01 abstenção. 4º Ponto de Pauta – Processo nº 009/2008 – Sugestão de anteprojeto e

modelo de resolução do curso de Medicina Veterinária – Em discussão em seguida em votação foi

aprovado  o  parecer  do  relator  favorável  ao  processo  -  5º  Ponto  de  Pauta  –  Processo  nº

23070.007584/2008-81 – Análise técnica do PPC de Agronomia – Jataí – Relatora: Professora

Carla -   Em discussão em seguida  em votação foi  aprovado o  parecer  do  relator  favorável  ao

processo. 6º Ponto de Pauta – Processo de Progressão Horizontal - Em discussão em seguida em

votação foi aprovado o parecer do relator favorável ao processo.  7º Ponto de Pauta – Retorno às

discussões do Conselho Diretor Anterior: programação de gastos com o capital previsto para

2008 –  A presidente fala que percebe uma rivalidade entre os defensores do Campus Jatobá e do

Riachuelo. Que tanto ela quanto o Vice-diretor  João Batista Pereira Cabral não coadunam com isso.

Reitera que não quer tomar nenhuma decisão precipitada. Para tanto, faz uma explanação, via slides,

para mostrar onde já foram aplicados os recursos. Ressalta, à oportunidade, que o dinheiro que será

usado é dos novos cursos e dos cursos que expandiram. Professora Elizabeth Gottschalg Raimann

manifesta-se, falando que, sobre consolidação dos cursos, o curso de Pedagogia não recebeu recursos

e o curso precisa de salas de aula,  laboratório.  Alega que a única melhoria foi com recursos do

próprio curso. Professora Luciana Aparecida Elias fala que, sobre o que foi pontuado pela diretora, o
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curso de Matemática não se furtou às discussões, mesmo não tendo instalações adequadas. alega,

ainda, que apesar de terem conseguido recursos para laboratórios, não tem espaço para instalá-los.

Professora Vera Lucia Dias da Silva Fontana faz algumas considerações, conforme solicitado pelos

doutores. Professor Alessandro Martins, representando os cursos noturno do Campus Jatobá, fala

sobre as dificuldades de ministrar aulas durante à noite. Professora Cristiane Souza Borzuk inclui o

curso de Psicologia no rol dos cursos pouco atendidos e pede aos conselheiros que sejam sensíveis às

solicitações.  Professor  Marcos Antônio de Menezes reitera o que foi  dito pela  Professora Sílvia

Correa Santos e mostra que as duas unidades precisam de melhorias, pedindo o bom senso de todos

os conselheiros. Professora Vera Lúcia Banys mostra que deve haver parâmetros para a distribuição

do  dinheiro.  Alega,  à  oportunidade,  que  se  o  MEC tem critérios,  a  UFG também deve  ter.  O

representante dos discentes, acadêmico Maurício Joaquim de Souza, ratifica os pedidos feitos na

reunião anterior do Conselho.  Posiciona-se favorável  à criação do Centro de Ciências Humanas.

Alega problemas com transporte coletivo noturno e faz leitura de “carta aberta” dos alunos do curso

de  História.  Professora  Dinalva  Donizete  Ribeiro  sugere  que  seja  respeitado  o  documento  de

expansão e consolidação elaborado anteriormente. Especificamente quanto ao curso de Geografia,

alega que existem problemas com salas de aula e laboratórios. Mostra que alguns graduados do curso

de  Geografia  têm problemas  para  se  registrar  no  CREA,  face  alguns  problemas  em disciplinas

práticas. Professor Edney Rocha Freitas faz um breve histórico sobre a decisão de transferir o curso

de Educação Física para o Campus Jatobá. Pleiteia que a verba seja bem aplicada, dando preferência

para  as  melhorias  para  o  curso  de  Educação Física.  A presidente  faz  uso das  considerações  do

professor  Edney Rocha  Freitas  para  ressaltar  que  uma  parte  da  verba  vai  ser  destinada  para  a

Educação Física. Professor Euter Paniago Júnior alega que, antes das propostas, é preciso definir se

irá ou não ser criado o Centro de Humanas, para depois se decidir sobre a aplicação dos recursos. A

presidente  passa,  então,  para  as  considerações  sobre  os  cursos  de  Humanas,  que  pleiteam ser

redirecionados para a unidade Riachuelo, onde os interessados expressam suas defesas pela criação

do Centro de Ciências Humanas. a Presidente questiona se os Conselheiros estão à vontade para

começar  as  votações,  os  quais  mostram-se  positivos.  A  primeira  votação  versa  sobre  o

questionamento  se  os  cursos  de História  e  Psicologia  devem ser  redirecionados para  a  Unidade

Riachuelo. Em votação, ficou decidido que, com 13 (treze) votos favoráveis, 09 (nove) contrários e

02 (duas) abstenções, os referidos cursos ficarão alojados na Unidade Riachuelo.  Passa-se, neste

momento, às escolhas das prioridades para a aplicação dos recursos. Professor Dinalva Donizete

Ribeiro sugere a criação de comissões, mas, por 12 (doze) votos contrários, 06 (seis) favoráveis e 01

(uma) abstenção, a proposta não é aceita. Professora Luciana Aparecida Elias sugere que a verba seja

assim dividida: R$ 350.000,00 para os cursos de Ciências Exatas, R$ 350.000,00 para os cursos de

Ciências Biológicas e da Saúde, R$ 200.000,00 para o curso de Educação Física, R$ 475.000,00 para

os cursos de Ciências Agrárias e R$ 425.000,00 para os cursos de Ciências Humanas. Esta proposta

teve 09 (nove) votos contrários, 09 (nove) votos favoráveis e 01 (uma) abstenção. Professor Marcos

Antônio de Menezes faz outra proposta, assim explicitada: R$ 350.000,00 para os cursos de Ciências
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Biológicas e da Saúde, R$ 350.000,00 para os cursos de Ciências Exatas, R$ 400.000,00 para os

cursos de Ciências Agrárias, R$ 200.000,00 para o curso de Educação Física e R$ 500.000,00 para os

cursos de Ciências Humanas. Esta proposta foi a vencedora, com 12 (doze) votos favoráveis, 06

(seis)  contrários  e  01  (uma)  abstenção.  Nada  mais  havendo  a  tratar,  a  Sra.  Presidente  declara

encerrada  a  reunião  às  dezessete  horas  e  dez  minutos  (17h45m),  da  qual,  para  constar,  eu,

MICHAELA ANDRÉA BETTE CAMARA, lavrei a presente ata que, lida e se achada em conforme,

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

Silvia Correa Santos _____________________________________________________________

Alessandro Martins ______________________________________________________________

Ana Lúcia Rezende de Souza ______________________________________________________

Cristiane Souza Borzuk ___________________________________________________________

Dinalva Donizete Ribeiro__________________________________________________________

Edney Rocha Freitas _____________________________________________________________

Elizabeth Gottschalg Raimann _____________________________________________________

Euter Paniago Júnior _____________________________________________________________

Flávio Pereira Diniz _____________________________________________________________

João Batista Pereira Cabral ________________________________________________________

Luciana de Oliveira Berreta _______________________________________________________

Luciana Aparecida Elias _________________________________________________________

Marco Aurélio Carbone Carneiro ___________________________________________________

Marcos Antônio de Menezes ______________________________________________________

Maria Raquel Isnard Moulin_______________________________________________________

Marilda Maria Ferreira Soares _____________________________________________________

Maurício Joaquim de Souza _______________________________________________________

Otajiba Antônio da Silva _________________________________________________________

Paulo Roberto Rodrigues Meira ____________________________________________________

Samuel Mariano da Silva _________________________________________________________

Sandra Aparecida Benite Ribeiro___________________________________________________

Suely dos Santos Silva ___________________________________________________________

Vânia Carmem de Lima___________________________________________________________

Vera Lúcia Banys _______________________________________________________________

Vera Lúcia Dias da Silva Fontana __________________________________________________

Zilda de Fátima Mariano _________________________________________________________

Michaela Andréa Bette Câmara ______ ______________________________________________
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