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CAMPUS JATAÍ, REALIZADA EM 17 DE OUTUBRO DE 2007.
1Aos dezessete (17) dias do mês de outubro (10) do ano de dois mil e sete (2007) às quatorze horas e quinze
2minutos (14:15) reuniram-se no Casarão (Unidade Riachuelo), Campus Jataí/UFG, sob a presidência da
3Diretora do CAJ, Profa. Silvia Correa Santos, os membros do Conselho Prof a. Adriana Rodrigues Ribeiro,
4Coordenadora do Curso de Biomedicina; Profª. Carla Afonso da S. Bitencourt Braga, Coordenadora do
5Curso de Medicina Veterinária; Prof. Edney Rocha Freitas, Coordenador do Curso de Educação Física; Profª.
6Elaine Cristina Castelhano Barbosa, Coordenadora do Curso de Ciências Biológicas; Prof. Euter Paniago
7Júnior, Coordenador do Curso de Agronomia; Prof. Henrique Almeida Fernandes representando a
8Coordenação do Curso de Física; Prof a. Jaqueline Araújo Civardi, Coordenadora do Curso de Matemática;
9Prof. José Silvio de Oliveira, Coordenador do Curso de Pedagogia; Prof a. Maria de Fátima Pessoa de Assis,
10Coordenadora do Curso de Psicologia; Prof. Paulo Roberto Rodrigues Meira, Coordenador do Curso de
11Química; Profa. Renata Cristina de Sousa do Nascimento, Coordenadora do Curso de História; Prof a.
12Santinha Neuda Alves do Lago, Coordenadora do Curso de Letras (Português e Inglês); Prof a. Vera Lúcia
13Banys, Coordenadora do Curso de Zootecnia; Prof. Washington Mendonça Moragas, Coordenador do Curso
14de Geografia; Prof. Marco Aurélio Carbone Carneiro, Coordenador do Programa de Pós-Graduação em
15Agronomia; Profa. Zilda de Fátima Mariano, Assessora de Extensão e Cultura do CAJ; Profª. Vera Lúcia
16Dias da Silva Fontana, representante dos professores adjuntos; Profª. Suely dos Santos Silva, representante
17dos professores assistentes; os servidores Flávio Pereira Diniz, Marilda Maria Ferreira Soares e Otajiba
18Antônio da Silva, representantes dos servidores técnico-administrativos, o acadêmico Maurício J. de Souza,
19representante dos discentes, e o Prof. João Batista Pereira Cabral, Vice-Diretor do CAJ. Verificado o
20“quorum”, a Sra. Presidente declarou abertos os trabalhos, começando pelo primeiro ponto da pauta:
21Apreciação e votação da ata da reunião do dia 03/10/2007 (três de outubro de dois mil e sete) - Em
22discussão e em seguida em votação, foi aprovada com as devidas correções, registrando-se 18 (dezoito) votos
23favoráveis e 05 (cinco) abstenções. Segundo ponto da pauta: Informes – (1º- Informe sobre o centro de
24custo) A Presidente iniciou os informes apresentando no retro projetor a planilha do centro de custo,
25explicou que foi necessário fazer redistribuição de valores porque inicialmente havia previsto um gasto de
26R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) para a reforma do prédio Riachuelo e agora chegou o orçamento final
27que ficou em um total de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais). A Presidente informou ainda que foi
28realizada programação orçamentária para passagens, diárias, gastos com serviços de terceiros (pessoa física e
29pessoa jurídica) e disse ainda que todo o orçamento pode ser remanejado em caso de necessidade,
30finalizando a Presidente disse que o limite previsto para diárias para o ano de 2007 está se esgotando e por
31esse motivo será necessário a contenção de diárias. A Presidente informou ainda que nas próximas reuniões
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32do conselho diretor serão passadas informações do que estiver acontecendo em relação a programação
33orçamentária. Neste momento o Prof. Washington Mendonça Moragas perguntou se o material de consumo
34esta dentro da previsão de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais). A Presidente respondeu que sim e que uma
35parte já está sendo usada. Houve alguns questionamentos quanto ao início das obras e a Presidente respondeu
36que provavelmente serão iniciadas no mês de novembro. (2º - Informe sobre danificação de patrimônio) A
37Presidente leu um documento enviado pelo servidor Daniel Inácio A. de Freitas relatando que houve o
38rompimento da fibra óptica e foi constatado que o causador do rompimento foi o Prof. Helder Barbosa
39Paulino, do Curso de Agronomia, sendo ele mesmo o denunciante da culpa e o custo do reparo ficou
40avaliado em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Em seguida a Presidente disse que esteve em um
41laboratório e que alguém colocou algo tão pesado que rompeu o balcão e falou também sobre as lâmpadas
42de Data Show que frequentemente são queimadas. A Presidente informou ainda que virá alguém do DMP
43(Departamento de Material e Patrimônio) para ministrar uma palestra sobre Patrimônio Público e que a partir
44de agora será aberto processo administrativo em caso de danificação de patrimônio. Neste momento a Profª.
45Vera Lúcia Banys disse que a bancada do seu laboratório foi partida ao meio sem que fosse colocado peso
46em cima e que estas bancadas não são de boa qualidade. A Presidente comentou que haverá um controle nos
47laboratórios para que não seja necessário tanta manutenção. Em seqüência a Profª. Zilda de Fátima Mariano
48disse que deveria ter um técnico para manutenção nos aparelhos, pois são muito sensíveis. Neste momento o
49Prof. Washington Mendonça Moragas falou que deve ter uma normatização específica para o uso do GPS. A
50Presidente respondeu que basta registrar a entrada e a saída. O servidor Otajiba Antônio da Silva disse que
51seria importante reforçar o pedido de grades para janelas dos laboratórios. (3º - Informe sobre SICAD e
52concurso para professores) A Presidente disse que os SICAD’s têm que ser agilizados e que os cursos que
53receberão vagas para professores comecem a providenciar a área de concurso e as bancas e passem as
54informações para a Direção até 31/10/2007 ( trinta e um de outubro de dois mil e sete) para que seja possível
55adiantar as normas complementares para o concurso. Neste momento a Profª. Zilda de Fátima Mariano
56questionou quanto a resolução. A Presidente disse que será utilizada a resolução já existente. (4º - Informe
57sobre FINEP) A Presidente informou que o FINEP do ano passado já foi liberado e para este ano o Campus
58Jataí conseguiu R$ 430.000,00 (quatrocentos e trinta mil reais) do FINEP, o motivo de ter conseguido apenas
59este valor é que as propostas triplicaram e o Governo cortou parte do benefício para atender a todos. (5º 60Informe sobre REUNI) A Presidente informou que amanhã (sexta-feira) haverá uma reunião do CONSUNI
61e que a proposta do Campus Jataí já foi enviada e foi a seguinte: 1) aumento de vagas no curso de Pedagogia,
62Psicologia e Ciência da Computação. 2) Criação de uma nova turma de Educação Física período noturno (40
63vagas). 3) Abertura de novos cursos: Arqueologia, artes Visuais, Ciências Sociais, Comunicação Social
64(Relações Públicas), Direito, Engenharia Florestal, Fisioterapia e Química Tecnológica. (6º - Informe sobre
65inclusão de ponto de pauta) A Presidente informou aos conselheiros que foi solicitado pelo Curso de
66Agronomia a inclusão do SICAD do curso na pauta desta reunião e perguntou se concordavam com esta
67inclusão, todos concordaram em incluir mais este ponto de pauta. (7º - Informe sobre CONPEEX 2007)

68Neste momento a Presidente relatou que uma aluna distratou a Profª. Divina das Dores de Paula Cardoso, a
69aluna disse que alguns professores do CAJ forjam dados para apresentação dos cursos, a Presidente disse que
70está procurando essa aluna para conversar com ela porque este ocorrido pega mal para o Campus lá fora. Em
71seguida a Profª. Vera Lúcia Banys questionou quanto ao CONPEEX 2008. A Presidente respondeu que no
72próximo ano pode-se pensar melhor e que o CAJ pode ter seu próprio CONPEEX. A Profª. Zilda de Fátima
73Mariano disse que teve apresentações muito boas e que algumas pessoas participaram de todo o evento. A
74Presidente comentou que podemos preparar o aluno para o CONPEEX. Neste momento a Profª. Vera Lúcia
75Banys questionou o que fazer para mudar o comportamento de alguns alunos, pois, muitos nem olharam o
76Banner no evento. Em seguida a Profª. Santinha Neuda Alves do Lago comentou que para os alunos do
77Curso de Letras o CONPEEX foi uma experiência riquíssima. Terceiro ponto da pauta: Apreciação das
78alterações no PPC- Projeto Pedagógico do curso de Psicologia, relatado pela Prof. Maria de Fátima Pessoa
79de Assis. Em discussão e em seguida em votação, foram aprovadas as alterações, registrando-se 19
80(dezenove) votos favoráveis e 3 (três) abstenções. Quarto ponto da pauta: Processo nº.
81122/2007/CAJ/UFG - Solicitação de afastamento para Cursar Pós-Graduação/Doutorado - do interesse da
82Professora Alana Flávia Romani, relatado pelo Prof. Washington Mendonça Moragas.

Após o relato a

83Presidente comentou que se preocupa com o Curso de Medicina Veterinária, pois o curso já tem dois
84professores afastados para doutorado e que se for autorizar a saída da Profª. Alana Flávia Romani, que esta
85saída seja condicionada a contratação de professor substituto, caso não seja possível contratar professor
86substituto ela não poderá sair. A Presidente comentou ainda que ela e o Prof. João Batista Pereira Cabral vão
87ter que fazer um cronograma normatizando as saídas para evitar problemas. Neste momento a Profª. Carla
88Afonso da S. Bitencourt Braga comentou que no Curso de Medicina Veterinária sempre teve 3 (três)
89professores qualificando-se e como agora voltam 2 (dois) professores da qualificação é o momento da Profª.
90Alana Flávia Romani sair. Após discussões a Profª. Carla Afonso da S. Bitencourt Braga apresentou a
91seguinte proposta: que seja deferido o processo e que a Profª. Alana Flávia Romani seja liberada mediante a
92contratação de professor substituto. A Presidente colocou em votação o parecer do relator Washington
93Mendonça Moragas que indeferiu o afastamento total, mas libera parcialmente e a proposta da Profª. Carla
94Afonso da S. Bitencourt Braga. Em seguida em votação, foi aprovada a proposta da Profª. Carla Afonso da S.
95Bitencourt Braga, registrando-se 15 (quinze) votos favoráveis e 6 (seis) abstenções, o parecer do relator
96Washington Mendonça Moragas não obteve nenhum voto. Quinto ponto da pauta: Processo nº.
97123/2007/CAJ/UFG - Projeto de Pesquisa: Avaliação da distribuição espacial e temporal da adubação na
98cultura da soja e do milho safrinha - do interesse da Coordenação de Agronomia - Prof. Darly Geraldo de
99Sena Júnior, relatado pela Profª. Carla Afonso da S. Bitencourt Braga. Em discussão e em seguida em
100votação, foi aprovado por unanimidade o parecer da relatora favorável ao processo. Sexto ponto da pauta:
101Processo nº. 124/2007/CAJ/UFG - Relatório Semestral de Pós-Graduação/Doutorado 1º Semestre/2007 - do
102interesse da Coordenação de Medicina Veterinária – Prof. Fabiano José Ferreira de Santana, relatado pelo
103Prof. Marco Aurélio Carbone Carneiro. Em discussão e em seguida em votação, foi aprovado por

104unanimidade o parecer do relator favorável ao processo. Sétimo ponto da pauta: Processo nº.
105127/2007/CAJ/UFG – Projeto de Pesquisa – Elaboração de aulas Práticas e Material Didático para o Ensino
106de Geociência - do interesse da Coordenação de Geografia – Prof. João Batista Pereira Cabral, relatado pelo
107Prof. Marco Aurélio Carbone Carneiro. Em discussão e em seguida em votação, foi aprovado por
108unanimidade o parecer do relator favorável ao processo. Oitavo ponto da pauta: Processo nº.
109125/2007/CAJ/UFG - Evento: XIII Congresso de Educação do Sudoeste Goiano - do interesse da
110Coordenação de Pedagogia - Prof. Alípio Rodrigues de Sousa Neto, relatado pela Profª. Zilda de Fátima
111Mariano. Em discussão e em seguida em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer da relatora
112favorável ao processo. Nono ponto da pauta: Processo nº. 126/2007/CAJ/UFG – Curso – Introdução ao
113Trabalho Cientifico - do interesse do servidor Enderson Medeiros, relatado pela Profª. Zilda de Fátima
114Mariano. Em discussão e em seguida em votação, foi aprovado o parecer da relatora favorável ao processo
115com o registro de um voto contrário. Décimo ponto da pauta: Processo no. 128/2007/CAJ/UFG – Projeto
116de Extensão: Maratona Pré-Vestibular UFG - do interesse do servidor Flávio Pereira Diniz, relatado pela
117Profª. Zilda de Fátima Mariano. Em discussão e em seguida em votação, foi aprovado o parecer da relatora
118favorável ao processo com o registro de 13 (treze) votos favoráveis e 5 (cinco) abstenções. Décimo primeiro
119ponto da pauta: Processos de Estágio Probatório e Progressão Horizontal – Processo nº.
12023070.010105/2006-42 do interesse do Prof. Fernando José dos Santos Dias, relatado pela Profª. Vera Lúcia
121Dias da Silva Fontana. Em discussão e em seguida em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer da
122relatora, favorável ao processo. Processo nº. 23070.010071/2006-96 do interesse da Profª. Rosana Alves
123Ribas Moragas, relatado pela Profª. Vera Lúcia Dias da Silva Fontana. Em discussão e em seguida em
124votação, foi aprovado por unanimidade o parecer da relatora, favorável ao processo. Processo nº.
12523070.010098/2006-89 do interesse da Profª. Luciana de Oliveira Berreta, relatado pela Profª. Vera Lúcia
126Dias da Silva Fontana. Em discussão e em seguida em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer da
127relatora, favorável ao processo. Processo nº. 23070.010062/2006-03 do interesse do Prof. Silvio Luiz de
128Oliveira, relatado pela Profª. Vera Lúcia Dias da Silva Fontana. Em discussão e em seguida em votação, foi
129aprovado por unanimidade o parecer da relatora, favorável ao processo. Processo nº. 23070.010044/2006-13
130do interesse do Prof. Silvio Ribeiro da Silva, relatado pela Profª. Vera Lúcia Dias da Silva Fontana. Em
131discussão e em seguida em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer da relatora, favorável ao
132processo. Processo nº. 23070.010047/2006-57 do interesse do Prof. João Batista Pereira Cabral, relatado
133pela Profª. Vera Lúcia Dias da Silva Fontana. Em discussão e em seguida em votação, foi aprovado por
134unanimidade o parecer da relatora, favorável ao processo. Processo nº. 23070.010085/2006-18 do interesse
135da Profª. Eliana Melo Machado Moraes, relatado pela Profª. Vera Lúcia Dias da Silva Fontana. Em discussão
136e em seguida em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer da relatora, favorável ao processo.
137Décimo segundo ponto da pauta: Outros Assuntos – A Presidente comunicou que este ponto de pauta será
138usado para que os conselheiros façam o repasse de avisos e informações. Neste momento o Prof. Washington
139Mendonça Moragas questionou quanto ao cadastro de dependentes para o plano de saúde. O Servidor Otajiba

140Antônio da Silva informou que os Técnico-administrativos serão contemplados com o plano de saúde no
141mês de novembro. Em seguida a Presidente comunicou que o prédio da unidade Riachuelo será totalmente
142desocupado para a reforma e a secretaria Administrativa, Acadêmica e Coordenações irão mudar para o
143Casarão. Em sequência o Prof. Marco Aurélio Carbone Carneiro convidou todos a participarem do 1º
144(Primeiro) Workshop sobre Integração a Agropecuária que será realizado no dia 13/11/2007 (treze de
145novembro de dois mil e sete). Em seguida a Profª. Zilda informou que na sexta-feira dia 26/10/2007 (vinte e
146seis de outubro de dois mil e sete) durante a VI Semana de Letras serão expostos os pôsteres apresentados no
147CONPEEX pelos alunos do Campus Jataí. Em seguida a Profª. Santinha Neuda Alves do Lago fez o convite
148para a VI Semana de Letras que acontecerá no período de 23 (vinte e três) a 27 (vinte e sete) de outubro.
149Neste momento Profª. Zilda de Fátima Mariano comentou que a informática do Campus está sem condições
150de trabalho, pois os arquivos estão todos barrados, ela solicitou que seja verificado o que está acontecendo.
151Finalizando os avisos a Presidente informou que deveriam ser escolhidos os membros da Comissão do
152Conselho Diretor, após discussão ficou decidido que a comissão será definida por sorteio e que na próxima
153reunião do Conselho Diretor serão anunciados os nomes que comporão esta comissão. Nada mais havendo a
154tratar, a Sra. Presidente declara encerrada a sessão às (17:40) dezessete horas e quarenta minutos, da qual,
155para constar, eu, Marinalva de Oliveira Teixeira, lavrei a presente ata que, lida e se achada em conforme,
156segue assinada pela Presidente dos trabalhos e pelos conselheiros presentes à discussão e
157votação.................................................................................................................................................................
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170Maria de Fátima Pessoa de Assis ___________________________________________________
171Marilda Maria Ferreira Soares______________________________________________________
172Maurício J. de Souza_____________________________________________________________
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179Vera Lúcia Dias da Silva Fontana __________________________________________________
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