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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

CAMPUS JATAÍ 

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

EM 13 DE MAIO DE 2009. 

Aos treze (13) dias do mês de maio (05) do ano de dois mil e nove (2009) às quatorze horas e quinze minutos 1 

(14:15) reuniram-se no auditório maior da Unidade Jatobá, Campus Jataí/UFG, sob a presidência da Diretora 2 

do CAJ, Profª. Silvia Correa Santos, os membros do Conselho Diretor: Profª. Ana Luísa Aguiar de Castro, 3 

Coordenadora do Curso de Zootecnia; Profª. Ana Lúcia Resende Sousa, representando a Coordenação do 4 

Curso de Enfermagem; Profª. Camila Alberto Vicente de Oliveira, representando a Coordenação do Curso de 5 

Pedagogia; Prof. Christian Dias Cabacinha, Coordenador do Curso de Engenharia Florestal; Profª. Dinalva 6 

Donizete Ribeiro, Coordenadora do Curso de Geografia; Profª. Divina Nice M. Cintra, representando a 7 

Coordenação do Curso de Letras; Prof. Edney Rocha Freitas, Coordenador do Curso de Educação Física; 8 

Prof. Euter Paniago Júnior, Coordenador do Curso de Agronomia; Prof. Fábio Marinelli, representando a 9 

Coordenação do Curso de Física; Prof. Giovanni Cavichioli Petrucelli, representando a Coordenação do 10 

Curso de Química; Profª. Luciana Aparecida Elias, Coordenadora do Curso de Matemática; Profª. Luciana de 11 

Oliveira Berreta, Coordenadora do Curso de Ciência da Computação; Prof. Marcos Antonio de Menezes, 12 

Coordenador do Curso de História; Prof. Samuel Mariano Gislon da Silva, Coordenador do Curso de 13 

Ciências Biológicas; Prof. Wagner Gouvêa dos Santos, Coordenador do Curso de Biomedicina; Profª. Zilda 14 

de Fátima Mariano, Presidente da CIS; Prof. Marco Aurélio Carbone Carneiro, Coordenador do Curso de 15 

Mestrado em Agronomia; Os servidores Bruno Loureiro da Silva, Marilda Maria Ferreira Soares e Otajiba 16 

Antônio da Silva, representantes dos técnico-administrativos; Prof. João Batista Pereira Cabral, Vice-Diretor 17 

do Campus. Verificado o “quorum”, a Srª. Presidente declarou abertos os trabalhos. Primeiro Ponto da 18 

Pauta Informes: Problemas com e-mails recebidos -  A Presidente iniciou a reunião informando que na 19 

quinta e sexta-feira passadas ela esteve em Goiânia para tratar dos projetos das construções e na volta para 20 

Jataí recebeu uma ligação da Administradora Paula Carvalho Rodrigues informando sobre e-mails mal 21 

entendidos. Informou ainda que no sábado houve outro mal entendido, os guardas não deixaram alguns 22 

professores e alunos entrarem na Unidade Jatobá. Relatados os casos ocorridos a Presidente passou a palavra 23 

para a Administradora Paula Carvalho Rodrigues e para o Administrador Ricardo Porto Simões Mathias para 24 

alguns esclarecimentos e disse que em seguida o Prof. Fabrízzio Alphonsus de Melo Nunes Soares 25 

esclarecerá a questão do e-mail da Profª. Eva Aparecida de Oliveira. A Presidente solicitou que após estes 26 

esclarecimentos que estes assuntos sejam encerrados. Em seguida a Presidente apresentou o coordenador do 27 

Curso de Engenharia Florestal, Prof. Christian Dias Cabacinha. A administradora Paula Carvalho Rodrigues 28 

disse que passou cópia do memorando (este documento será arquivado juntamente com esta ata) aos 29 

conselheiros e então leu o documento e em seguida leu o e-mail enviado com o informe sobre o acesso ao 30 

Campus nos domingos e feriados, a administradora pediu desculpas por seu e-mail ter causado transtornos, 31 

pois o procedimento divulgado no e-mail ocorre há certo tempo, o que mudaria seria que o preenchimento do 32 

documento passaria a ser feito nas coordenações de cursos, em seguida disse que a imagem que a 33 
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administração quer passar para o Campus é que cada um deve verificar seu papel e colocou-se à disposição 34 

para receber sugestões sobre a questão do acesso ao Campus. O Administrador Ricardo Porto Simões 35 

Mathias disse que o fato ocorrido no sábado foi realmente um mal entendido e informou que já foi realizada 36 

uma reunião com os guardas e que os mesmos já haviam pedido desculpas pelo ocorrido. O administrador 37 

disse ainda que nesta semana surgiram comentários a respeito dos administradores estarem ao lado da 38 

direção e para esclarecer esta questão ele leu o documento do MEC, documento este que regulamenta as 39 

atividades do administrador, após a leitura ele disse que é por todas as atividades listadas neste documento 40 

que os administradores estão ao lado desta direção e de outras que virão. Em seguida o Prof. Fabrízzio 41 

Alphonsus de Melo Nunes Soares prestou esclarecimentos quanto ao e-mail da Profª. Eva Aparecida de 42 

Oliveira, e-mail este que acusa o Servidor Daniel Inácio de Freitas de ter retirado máquinas do laboratório de 43 

informática e de ter causado transtornos e desordem naquele local, o Prof. Fabrízzio leu um documento (este 44 

documento será arquivado juntamente com esta ata) com esclarecimentos referentes aos fatos ocorridos e 45 

informou ainda que no dia do ocorrido ele estava em reunião em Goiânia. Em seguida o Professor perguntou 46 

se o servidor Daniel Inácio de Freitas seria retratado pelo ocorrido. Neste momento o Pro. Edney de Rocha 47 

Freitas questionou quanto ao funcionamento do Campus no sábado e disse que gostaria que na próxima 48 

organização o sábado fosse contado como dia letivo normal e que funcione uma estrutura que permita 49 

trabalhar neste dia. Em seguida o Prof. Giovanni Cavichioli Petrucelli disse que concorda com o Prof. Edney 50 

e disse ainda que no meio da confusão dos e-mails no caso da Paula, não tem ninguém errado, pois a 51 

universidade funciona e vai para frente é com os debates e que todos cumpriram suas atividades e que não 52 

entendeu tanta confusão. A Presidente falou que o problema foi a circulação em massa destes e-mails e com 53 

isso todos aproveitaram para reclamar, o problema foi a chegada de um e-mail atrás do outro e em seguida o 54 

e-mail da Profª. Eva Aparecida de Oliveira. A Presidente comunicou que está verificando juntamente com a 55 

Profª. Maria de Lourdes Faria dos Santos Paniago uma forma de enviar e-mails com os destinatários ocultos, 56 

para evitar que a lista de e-mails seja usada de forma errônea. Em seguida a Presidente comentou que no 57 

caso dos técnico-administrativos chegou ao ponto de um professor falar para que os técnicos não se 58 

indispuserem com os professores, pois futuramente este professor pode ser o diretor, a Presidente disse que 59 

isto é coação. Em seguida a palavra foi passada para o Prof. Matheus Ribeiro, ele iniciou sua fala 60 

parabenizando os administradores pela retratação e pediu retratação quanto ao uso do e-mail encaminhado 61 

para todos e disse ainda que concorda com o Prof. Giovanni Cavichiolli Petrucelli quando este disse que a 62 

Universidade tem que ter discussão e disse que em nenhum momento ele quis chamar os técnico-63 

administrativos de burros e que já fez um e-mail de esclarecimento. Comentou ainda que percebe que a 64 

questão está virando uma guerra de classes, pediu que se for necessário que as pessoas cheguem nele e 65 

converse, quem tiver problemas com ele que os resolva com ele e que sua intenção foi levantar uma 66 

discussão. Neste momento a Profª. Liliane Vieira Martins Leal disse que deve-se ter cuidado, pois embora 67 

que na universidade tenha que ter debates, embora a intenção não seja de ofender, deve-se ter cuidados com 68 

estes e-mails, pois estes geram responsabilidades e podem gerar ações civis por danos morais. Disse ainda 69 

que é a primeira vez que presencia um fato assim em uma instituição de ensino superior, pois se existe o 70 

Conselho Diretor para discussões então não se deve expor as pessoas a essas situações e todos são inocentes 71 
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até o transito em julgado de uma ação. Finalizando a professora deixou sua indagação pela forma usada para 72 

sanar conflitos dentro de uma instituição federal e disse que tem que ter cuidado nos atos, ao denegrir a 73 

imagem dos colegas, pois todos podem responder civil e administrativamente. A Presidente falou que 74 

recebeu acusações graves quanto a administração do Campus e a administração é ela e o Prof. João Batista 75 

Pereira Cabral e tudo o que acontece no Campus ela é a primeira a responder, portanto ela não irá deixar o 76 

Campus sem segurança, a Unidade Jatobá não tem cercas e a única maneira de manter a segurança do 77 

Campus e “chaveando” mesmo. Disse ainda que a partir de hoje serão instaurados processos administrativos. 78 

Neste momento o Prof. Fábio Marinelli disse que achou que o e-mail era um fórum para discussão e disse 79 

que queria deixar claro que não teve a intenção de gerar polêmica. Neste momento a Técnica-administrativa 80 

Michaela Andréa Bette Câmara falou em nome dos técnicos e disse que sabe que houve um equívoco na 81 

forma que os e-mails foram encaminhados, mas que sabe também que a Adm. Paula Carvalho Rodrigues 82 

quis acertar, disse ainda que isso foi bom, pois existem classes dentro da UFG e que isso fortaleceu a união 83 

do técnicos e que se todas as classes se unirem será bem melhor, pediu para que todos parem para pensar e 84 

finalizou dizendo que quis demonstrar apoio a administradora Paula. Neste momento a Profª. Ana Luísa 85 

Aguiar de Castro disse que estava com uma carta da Profª. Luzia Francisca, mas que após os esclarecimentos 86 

não seria mais necessário ler este documento, pois já foi tudo esclarecido, então ela sugeriu que o controle 87 

seja feito por anotação do nome, RG e horário de entrada e saída (controle de portaria). O Prof. Wagner 88 

Gouvêa dos Santos fez uma colocação em relação às classes, disse que existe servidores públicos e que deve-89 

se ter união, deve-se sair dessa reunião com uma mensagem de união em prol da universidade, disse ainda 90 

que a questão do controle de entrada deve ocorrer, pois, a segurança deve ser garantida. O Prof. Euter 91 

Paniago Júnior disse que esta questão de e-mails para todo lado é muito deselegante, disse ainda que o 92 

conselho tem culpa disso, pois chega-se na reunião e segue uma pauta e não tem tempo suficiente para os 93 

debates. A Presidente comunicou que aguarda sugestões para o controle de entrada no Campus. A Prof. 94 

Luciana Aparecida Elias perguntou sobre o problema do servidor Daniel, a Presidente disse que não sabe o 95 

que fazer. Neste momento a Profª. Luciana de Oliveira Berreta disse que neste caso cabe um processo 96 

administrativo, pois ela conhece o Daniel. A Profª. Liliane Vieira Martins Leal disse que opta pelo processo 97 

administrativo. A Profª. Luciana de Oliveira Berreta disse que deveria ter um e-mail de retratação da Profª. 98 

Eva Aparecida de Oliveira em relação ao servidor Daniel Inácio de Freitas. A Presidente disse que abrirá o 99 

processo administrativo, neste momento o Vice-Diretor Prof. João Batista Pereira Cabral falou que a decisão 100 

de abrir um processo administrativo deveria ser consultada ao conselho, a Presidente perguntou aos 101 

conselheiros se eles estavam à vontade para votar a questão de instaurar um processo administrativo para 102 

resolver a situação, os conselheiros concordaram em votar. Em votação foram registrados 15 (quinze) votos 103 

favoráveis à abertura do processo administrativo e 1 (uma) abstenção. Em seguida a Presidente disse aos 104 

conselheiros que se houve algum erro de sua parte, estava neste momento se retratando, disse ainda que sua 105 

administração é aberta e que a partir de agora as notícias administrativas serão via documentos e não mais 106 

por e-mails. Neste momento a Presidente informou que as atas não serão aprovadas nesta reunião, portando 107 

foi retirado o segundo ponto da pauta, passando para o Terceiro Ponto da Pauta – A Presidente passou a 108 

palavra para a comissão de alocação de vagas, o Prof. Edésio Fialho dos Reis (Presidente da Comissão) fez 109 
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explicações e disse que cabe ao conselho decidir o que será feito com os professores da FEJ, pois quando 110 

estes professores aposentarem não teremos como suprir estas vagas. O Prof. Giovanni Cavichioli Petrucelli 111 

disse que estão fazendo os trabalhos, mas que precisam destas definições, se não for contar os professores da 112 

FEJ, poucos cursos terão vagas. A Profª. Luciana de Oliveira Berreta perguntou se os cursos novos irão usar 113 

todos os professores, a Presidente respondeu que Artes Visuais precisará de todos e que o Curso de 114 

Fisioterapia não está com a matriz curricular pronta e que esta será a mais enxuta possível. Neste momento o 115 

Prof. Samuel Mariano Gislon da Silva perguntou se vai abrir o curso de Artes Visuais, a Presidente pediu 116 

para que o Prof. Marcos Antônio Menezes fale sobre o Curso de Artes Visuais, ele diz que não vê 117 

impedimento para que o curso inicie e que em toda região há a necessidade desse profissional. A Presidente 118 

diz que deveria ser um curso noturno e que este será divulgado como predominantemente noturno. A Prof. 119 

Luciana Aparecida Elias disse que não tem nada contra este curso, mas que poderia ser um curso que 120 

contribuísse mais com o Campus. O Prof. Euter Paniago Júnior comentou que participou da Comissão do 121 

REUNI e que na época solicitou a indicação de um curso que tenha interface com outros cursos, para desta 122 

forma ajudar outros cursos com a questão de carga horária. O Prof. Samuel Mariano Gislon da Silva falou 123 

que não tem nada contra o curso de artes, mas que propôs uma  licenciatura em Biologia no período noturno, 124 

neste momento os Professores Euter Paniago Júnior e Giovanni Cavichioli Petrucelli disseram que não 125 

concordam com esta proposta e que se fosse o caso que passasse a licenciatura já existente para o noturno, 126 

pois não há a necessidade de três cursos de biologia no Campus. O Prof. Giovanni Cavichioli Petrucelli 127 

propôs que seja criado o Curso de Farmácia (noturno) ou Engenharia Civil. A Presidente informa sobre a 128 

verba e técnico-adminsitrativos disponíveis e diz que não é possível abrir estes cursos, disse ainda que o 129 

Curso de Engenharia Civil deve ser pensado no projeto da nova universidade. A Profª. Elizabeth Gottschalg 130 

Raimann solicitou que voltasse para a discussão sobre as vagas PEQUI. Então a Presidente informou que 131 

existem três pontos a serem resolvidos: Primeiro – Professora do Curso de Letras (Maria Luzia dos Santos 132 

Sisteroli), lotada na FEJ que está afastada e talvez não volte. Segundo – Professores da FEJ que estão com 133 

previsão de aposentadoria em breve, são mais ou menos oito professores. Terceiro – Se conta ou não os 134 

professores da FEJ quando for rodar o modelo. Após discussões a Profª Dinalva Donizete Ribeiro falou de 135 

perdas de professores que a Geografia teve ao longo dos anos, o Prof. Giovanni Cavichioli Petrucelli disse 136 

que quando o modelo foi rodado no ano passado, todas essas perdas foram ajustadas. A Presidente falou que 137 

os problemas são sérios e devem ser resolvidos no Conselho. O Prof. Marcos Antonio Menezes disse que os 138 

professores da FEJ que saem do quadro não voltam, portanto não deveria contar estes professores na 139 

distribuição das vagas e que estes professores podem prestar os concursos liberados. O Prof. Giovanni 140 

Cavichioli Petrucelli, disse que já foram abertos vários concursos e que alguns professores prestaram e não 141 

passaram e outros nem prestaram. A Profª. Carla Afonso da Silva Bitencourt Braga disse que no caso da 142 

Profª. Sisteroli tudo bem, mas questionou quanto aos professores que vão se aposentar em breve. A 143 

Presidente disse que o problema de hoje é o caso da Profª. Sisteroli e quanto aos outros, tem professores que 144 

aposentam daqui uns dois anos e nesse tempo muita coisa pode acontecer. Após discussões o Prof. André 145 

Amaral Bravin disse que quando as variáveis mudam o modelo é alterado e este modelo foi um avanço na 146 

criação de parâmetros, disse ainda que como existe o caso da Profª. Sisteroli que é mais urgente, então abra 147 
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uma exceção e nos demais casos rode o modelo. Em seguida o professor informou sobre o posicionamento 148 

do Curso de Psicologia que está com a intenção de diminuir o impacto no Curso de Pedagogia com as 149 

disciplinas oferecidas para a Psicologia. A Profª. Elizabeth Gottschalg Raimann solicitou ao professor que 150 

seja encaminhado um documento relatando isso para a coordenação para ser analisado. A Profª. Dinalva 151 

Donizete Ribeiro disse que no caso especifico da Prof. Sisteroli, seja retirado o nome dela e rode o modelo 152 

com um professor a menos no curso. O Prof. Euter Paniago Júnior disse que mesmo retirando o nome da 153 

professora pode ser que a vaga não volte ao curso, disse ainda que as decisões devem ser bem pensadas, pois 154 

tem que saber quem vai ficar com as vagas DE. O Prof. João Batista Pereira Cabral disse que tem as mesmas 155 

preocupações do Prof. Euter e que as vagas indo para os cursos sejam direcionadas na coordenação e 156 

referendada pelo conselho. Após discussões a Presidente relembrou que após o concurso para as vagas 157 

PEQUI, os substitutos ilegais serão cortados. Em seguida após discussões a Presidente perguntou ao 158 

conselho se as questões deveriam ser votadas nesta reunião, em votação foram registrados 13 (treze) votos 159 

favoráveis e 7 (sete) contrários, portanto a votação será realizada nesta reunião. Em seguida foram votadas as 160 

propostas da Profª. Dinalva Donizete Ribeiro: Retirar o nome da Profª. Sisteroli e rodar o modelo e do Prof. 161 

Marcos Antonio de Menezes: Esperar o concurso da veterinária. Em votação foram registrados 14 (quatorze) 162 

votos favoráveis para a proposta da Profª. Dinalva Donizete Ribeiro e para a proposta do Prof. Marcos  163 

Antonio de Menezes foram registrados 6 (seis) votos favoráveis e 2 (duas) abstenções. Então a comissão de 164 

alocação de vagas retira o nome da Profª. Sisteroli e roda o modelo. Em seguida a Presidente disse que será 165 

apreciado nesta reunião mais um ponto de pauta: Bancas de concursos e em seguida passariam para os 166 

pontos sétimo, oitavo e nono referentes a resultados de concursos para professores e os outros pontos da 167 

pauta serão suspensos e passados na próxima reunião. Quarto Ponto da Pauta: Bancas de Concursos – 168 

Área: Educação Física e Saúde – Profª. Ana Lúcia Rezende Souza (Campus Jataí/ UFG -Presidente), Prof. 169 

Cláudio André Barbosa de Lira (Campus Jataí/ UFG), Prof. Chaysther Andrada Lopes (Secretaria Estadual 170 

de Educação/ GO), Profª. Keila Márcia Ferreira de Macedo (Campus Jataí/ UFG- Suplente),  Profª. Minéia 171 

Carvalho Rodrigues (UFMT/ Barra do Garças- Suplente). Área: Enfermagem Pediátrica e Neonatológica: 172 

Profª. Ana Karina Marques Salge (UFG/ Goiânia - Presidente), Profª. Cleusa Alves Martins (UFG/ Goiânia), 173 

Prof. Ricardo Alexandre Arcêncio (UFMT), Profª Sueli Real da Silva (Suplente). Área: Enfermagem 174 

Clínica – Profª. Adélia Yaeko Kyosen Nakatami (UFG/Goiânia – Presidente), Profª. Ana Luiza Lima Souza  175 

(UFG/Goiânia), Profª. Helena Hemiko Ivamoto (UFMT), Profª. Adenícia Custodia Silva e Souza 176 

(UFG/Goiânia- Suplente), Prof. Marcilio Sampaio (UFMT- Suplente). Área: Enfermagem Ginecológica e 177 

Obstétrica - Profª. Ana Karina Marques Salge (UFG/ Goiânia - Presidente), Profª. Cleusa Alves Martins 178 

(UFG/ Goiânia), Prof. Ricardo Alexandre Arcêncio (UFMT), Profª Sueli Real da Silva (Suplente). Área: 179 

Fundamentos de Fisioterapia, Cinesiologia  Cinesioterapia – Prof. Ângelo Piva Biangini (UNITRI – 180 

Presidente), Profª. Eliane Maria de Carvalho (UFU), Prof. Nuno Miguel Lopes de Oliveira (UFMT), Prof. 181 

Cláudio André Barbosa de Lira (Campus Jataí/UFG - Suplente), Profª. Ivanildes Solange Costa Barcelos 182 

(Campus Jataí/UFG - Suplente). Em discussão em seguida em votação as Bancas foram aprovadas por 183 

unanimidade. Sétimo Ponto da Pauta- Processo 23070.020371/2008-45 - Biofísica - Unidade Concurso - 184 

Resultado - do Interesse do Curso de Física. Oitavo Ponto da Pauta - Processo 23070.02740/2009-07 - 185 
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Ensino de Ciências e Biologia e Estágio Supervisionado - Resultado - do Interesse do Curso de Ciências 186 

Biológicas. Nono Ponto da Pauta - Processo 23070.002742/2009-98 - Ciência do Solo - Resultado - do 187 

Interesse do Curso de Engenharia Florestal. Em discussão em seguida em votação as bancas foram aprovadas 188 

por unanimidade. Décimo Sétimo Ponto da Pauta : Outros Assuntos: A Presidente informou sobre as 189 

eleições da ADUFG e disse que precisará de um mesário e dois secretarios (filiados a ADUFG) para auxiliar 190 

no dia da eleição. Em seguida a Presidente informou que o processo eleitoral para Reitor da UFG está aberto 191 

e que o Prof. Edward Madureira Brasil e Eriberto (vice) são os únicos candidatos. A Presidente informou 192 

também que estamos tendo problemas com a emissão de diárias e estas só podem ser encaminhadas para 193 

Goiânia com no mínimo dez dias de antecedência. Finalizando a Presidente informou que as licitações dos 194 

novos prédios (Educação Física, Hosp. Veterinário e centro de convivência) vão sair em breve.  Nada mais 195 

havendo a tratar, a Srª. Presidente declara encerrada a reunião às 17:20 (dezessete horas e vinte minutos), da 196 

qual, para constar, eu, Marinalva de Oliveira Teixeira, lavrei a presente ata que, lida e se achada em 197 

conforme, segue assinada pela Presidente dos trabalhos e pelos conselheiros presentes à discussão e votação.  198 

Profª. Silvia Correa Santos_______________________________________________ 199 

 Ana Luísa Aguiar de Castro______________________________________________ 200 

 Ana Lúcia Resende Sousa_______________________________________________ 201 

Bruno Loureiro da Silva_________________________________________________ 202 

Camila Alberto Vicente de Oliveira________________________________________ 203 

Christian Dias Cabacinha________________________________________________ 204 

Dinalva Donizete Ribeiro________________________________________________ 205 

Divina Nice M. Cintra__________________________________________________ 206 

Edney Rocha Freitas____________________________________________________ 207 

Euter Paniago Júnior____________________________________________________ 208 

 Fábio Marinelli _______________________________________________________ 209 

Giovanni Cavichioli Petrucelli____________________________________________ 210 

João Batista Pereira Cabral_______________________________________________ 211 

Luciana Aparecida Elias ________________________________________________ 212 

Luciana de Oliveira Berreta______________________________________________ 213 

Marco Aurélio Carbone Carneiro__________________________________________ 214 

Marcos Antonio de Menezes_____________________________________________ 215 

Marilda Maria Ferreira Soares____________________________________________ 216 

Otajiba Antônio da Silva_________________________________________________ 217 

Samuel Mariano Gislon da Silva__________________________________________ 218 

Wagner Gouvêa dos Santos______________________________________________ 219 

Zilda de Fátima Mariano________________________________________________ 220 

Marinalva de Oliveira Teixeira___________________________________________ 221 


