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 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS – REGIONAL JATAÍ 

ATA Nº. 015/2014/REGIONAL JATAÍ/UFG 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DA REGIONAL JATAÍ 

REALIZADA EM 20 DE AGOSTO DE 2014. 

Aos vinte dias do mês de agosto do ano de dois mil e quatorze às treze horas e cinquenta e um minutos 1 

reuniram-se no auditório maior da Unidade Jatobá, Regional Jataí da Universidade Federal de Goiás, sob a 2 

presidência do Prof. Wagner Gouvêa dos Santos, Diretor da Regional Jataí da Universidade Federal de 3 

Goiás, os membros do Conselho Diretor: Prof. Alessandro Martins, Vice Diretor da Regional Jataí da 4 

Universidade Federal de Goiás; Prof. Alexandre Rodrigo Choupina de Andrade Silva, Vice Coordenador do 5 

Curso de Agronomia; Prof.ª Ivanildes Solange da Costa Barcelos, Coordenadora do Curso de Biomedicina; 6 

Prof. Marcelo Silva Freitas, representante da Coordenação do Curso de Ciência da Computação; Prof. 7 

Ricardo de Mattos Santa Rita, Coordenador do Curso de Ciências Biológicas Licenciatura; Prof. Luis 8 

Antônio Serrão Contim, Coordenador do Curso de Ciências Biológicas Bacharelado; Prof. André Felipe 9 

Soares de Arruda, representando a Coordenação do Curso de Direito; Prof. Robson Schaff Corrêa, 10 

Coordenador do Curso de Engenharia Florestal; Prof. Marcos Gonçalves Santana, Coordenador do Curso de 11 

Educação Física Bacharelado; Prof. Luís César de Souza, Coordenador do Curso de Educação Física 12 

Licenciatura; Prof. José Higino Damasceno Júnior, Coordenador do Curso de Física; Prof. Rodrigo Paschoal 13 

Prado, Vice Coordenador do Curso de Fisioterapia; Prof.ª Maria José Rodrigues, Coordenadora do Curso de 14 

Geografia Bacharelado; Prof.ª Zilda de Fátima Mariano, Coordenadora do Curso de Geografia Licenciatura; 15 

Prof. Raimundo Agnelo Soares Pessoa, Coordenador do Curso de História; Prof.ª Neuda Alves do Lago, 16 

Coordenadora do Curso de Letras Inglês; Prof.ª Coraci Helena do Prado, representando a coordenação do 17 

Curso de Letras Português; Prof. Alysson Tobias Ribeiro da Cunha, Coordenador do Curso de Matemática; 18 

Prof. Fernando Paranaíba Filgueira, Vice Coordenador do Curso de Medicina; Prof. Dyomar Toledo Lopes, 19 

Coordenador do Curso de Medicina Veterinária; Prof.ª Eva Aparecida de Oliveira, Coordenadora do Curso de 20 

Pedagogia; Prof. Nilton César Barbosa, Coordenadora do Curso de Psicologia; Prof. Gildiberto Mendonça de 21 

Oliveira, Coordenador do Curso de Química Licenciatura; Prof. Ricardo Alexandre Figueiredo de Matos, 22 

Coordenador do Curso de Química Bacharelado; Prof.ª Erin Caperuto Almeida, Vice Coordenadora do Curso 23 

de Zootecnia; Prof. Edésio Fialho dos Reis, Coordenador do Mestrado em Agronomia; Prof. Ari Raimann, 24 

Coordenador do Mestrado em Educação; Prof.ª Luciana Aparecida Elias, Coordenadora do Mestrado em 25 

Matemática PROFMAT; Prof. Marcos Lázaro Moreli, Coordenador do Mestrado em Ciências Aplicadas à 26 

Saúde; Prof.ª Cecília Nunes Moreira, representando os Professores Adjuntos; Prof. Fernando Silva dos 27 

Santos, representando os Professores Assistentes; Prof. Paulo Roberto Rodrigues Meira, Presidente da CIS; 28 

Os Servidores: Alécio Perini Martins, Christofer Gustavson Prado, Marcos Humberto Silva de Assis e 29 

Ricardo Porto Simões, representando os servidores técnico-administrativos. Verificado o “quórum”, o Sr. 30 

Presidente declarou abertos os trabalhos, ele falou que não houve reunião no mês de julho devido a maioria 31 

dos conselheiros estarem de férias, disse que as explicações foram encaminhadas por e-mail para todos os 32 
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conselheiros, então possivelmente não teria o quórum necessário. Primeiro Ponto da Pauta: Informes. 33 

Primeiro Informe: Serviços de Internet: O Presidente informou que a internet ainda estava passando por 34 

alguns ajustes, mas já conseguiram um aumento de cem megas, no período de férias ocorreram alguns 35 

problemas devido a essa reconfiguração, mas o serviço melhorará tanto no Jatobá, quanto na Riachuelo, 36 

disse que isso era uma conquista, disse que reconheciam os problemas e que conseguiu avançar esse passo. 37 

Segundo Informe: Curso de Medicina: O Presidente informou que nesse semestre a Regional tinha mais 38 

um curso que era o Curso de Medicina, falou sobre a inauguração do prédio que ocorreu dia 11 (onze), 39 

completando o vigésimo quinto curso de graduação na Regional Jataí. Em seguida ele desejou um bom 40 

semestre a todos. Terceiro Informe: Revitalização dos Estacionamentos: O Presidente informou que foi feita 41 

uma pintura dos estacionamentos da Riachuelo e do Jatobá. Quarto Informe: Gabinete dos Professores e 42 

Centro de Ciências Humanas: O Presidente informou que nestes dois prédios já tinha internet, devido a um 43 

esforço muito grande de toda equipe e do Prof. Alessandro Martins. Quinto Informe: Problemas nas placas 44 

de telefonia Unidade Riachuelo: O Presidente informou que durante o período de férias as placas de telefonia 45 

da Unidade Riachuelo queimaram e tiveram que ser encaminhadas para Goiânia e a notícia que recebeu foi 46 

que esse material retorna amanhã para começar o reestabelecimento dos serviços. O Prof. Luis Antônio 47 

Serrão Contim pediu dois esclarecimentos, primeiro sobre a central telefônica do prédio de Ciências 48 

Biológicas e da Saúde, disse que a última informação era que estava em licitação, então gostaria de saber 49 

como estava essa situação, pois no prédio não existia nenhum telefone funcionando. O Prof. Alessandro 50 

Martins respondeu que essas placas eram regulamentadas e que a compra delas não era muito simples, disse 51 

que há dois anos eles vinham solicitando, pois não era somente o caso da verticalização, tinham outros 52 

setores que estavam sem telefonia devido a esse problema também, disse que essas placas se inseriam dentro 53 

daquela instrução normativa número 4 (quatro) para compras de materiais de informática que precisam ser 54 

avaliados por essa resolução e a informação recebida pelo departamento de telecomunicações de Goiânia que 55 

gerenciava todo o sistema foi que esse não era um problema somente da Regional Jataí, mas da Universidade 56 

como um todo, disse que tem cobrado isso, quanto ao Centro de Ciências Humanas conseguiram fazer um 57 

cabeamento óptico para funcionar as coordenações dos cursos, disse que não conseguia comprar a placa e 58 

que estava tentando resolver essa situação com uma compra grande, disse que já cedeu o telefone de sua sala 59 

para uma coordenação. Falou que tinham muitos cursos, a Biomedicina, Fisioterapia com essa necessidade, 60 

mas dependia da regulamentação então a situação não foi esquecida e estavam trabalhando para resolver. O 61 

Prof. Luis Antônio Serrão Contim disse que o segundo questionamento era quanto ao funcionamento do 62 

Restaurante Universitário disse que a última previsão era para o segundo semestre então ele pedia 63 

esclarecimentos. O Prof. Alessandro Martins disse que descobriram que não era tão fácil abrir esse 64 

restaurante, disse que poderiam ter certeza que a vontade era grande e que achava que ninguém tinha mais 65 

vontade dessa abertura do que ele, disse que o processo do sistema de circulação de ar voltou ontem para 66 

Goiânia  e será licitado no valor de R$ 285.000,00 (duzentos e oitenta e cinco mil reais), outro ponto era o 67 

fiscal responsável por esse serviço, tinha que ser um nutricionista, isso era uma questão cobrada pelos 68 

conselhos de classe, a vaga já existia, mas teve a questão da greve de noventa dias, poderia fazer o concurso, 69 

mas não poderia nomear. Disse que em Goiânia teve o concurso e tinha segundo colocado que poderia vir, 70 
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caso tivesse interesse, mas a PRODIRH (Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional e Recursos 71 

Humanos) disse que ainda não conseguiu contato com o segundo colocado, o terceiro tem interesse em vir, 72 

mas o segundo teria que desistir. Disse que estavam tentando resolver isso para ter esse nutricionista para 73 

fiscalizar o serviço, disse que gostaria muito que isso acontecesse nesse semestre antes de finalizar o ano. A 74 

Prof.ª Neuda Alves do Lago informou que o Inglês sem fronteiras e o TOFEL abriram o segundo semestre 75 

com aulas gratuitas, mas ainda não conseguiram o número de alunos necessários e tinha que ser alunos da 76 

Universidade Federal de Goiás, então ela disse que solicitava o auxílio dos coordenadores na divulgação 77 

junto aos alunos. Em seguida o Presidente deu boas vindas a nova Conselheira a Prof.ª Zilda de Fátima 78 

Mariano. A Professora disse que agora era Coordenadora da Licenciatura em Geografia e agradeceu a todos 79 

pelo apoio, orações e colaborações. Em seguida a professora sugeriu que quanto a situação dos telefones da 80 

Unidade Riachuelo fosse colocada uma notícia na página do Câmpus para que as pessoas ficassem 81 

informadas sobre a situação. O Presidente disse que fará essa solicitação à Assessoria de Comunicação. O 82 

Prof. André Felipe Soares de Arruda agradeceu ao Conselho pela aprovação da sua alteração de carga horária 83 

e disse que talvez não seja mais necessária, pois no último concurso público ele foi aprovado na seleção para 84 

a vaga de professor dedicação exclusiva. Segundo Ponto da Pauta: Apreciação das atas dos dias: 85 

23/01/2013 (vinte e três de janeiro de dois mil e treze); 21/02/2013 (vinte e um de fevereiro de dois mil e 86 

treze); 27/02/2013 (vinte e sete de fevereiro de dois mil e treze) e 26/02/2014 (vinte e  seis de fevereiro de 87 

dois mil e quatorze). Em apreciação as atas dos dias 23/01/2013 (vinte e três de janeiro de dois mil e treze); 88 

21/02/2013 (vinte um de fevereiro de dois mil e treze); 27/02/2013 (vinte e sete de fevereiro de dois mil e 89 

treze) e 26/02/2014 (vinte e seis de fevereiro de dois mil e quatorze). Em discussão, sem alterações, em 90 

votação, as atas foram aprovadas com o registro de 19 (dezenove) votos favoráveis e 14 (quatorze) 91 

abstenções. Terceiro Ponto da Pauta: Projeto de pesquisa: Efeito de um programa de exercícios físicos 92 

na qualidade de vida de crianças obesas de escola pública municipal de Jataí-GO. Coordenação: Prof.ª 93 

Lilian Ferreira Rodrigues Brait, do interesse do curso de Educação Física. Quarto Ponto da Pauta: Projeto 94 

de pesquisa: Análise das impressões plantares de praticantes de ballet clássico. Coordenação: Prof.ª 95 

Patrícia de Sá Barros, do interesse do curso de Fisioterapia. Quinto Ponto da Pauta: Projeto de pesquisa: 96 

As questões ambientais no ensino nas escolas públicas em Jataí-GO. Sexto Ponto da Pauta: 97 

Coordenação: Andrea Pereira Pinto, sob a orientação da Prof.ª Zilda de Fátima Mariano, do interesse do 98 

Programa de Pós-Graduação em Geografia. Sexto Ponto da Pauta: Projeto de pesquisa: Subjetividades 99 

contemporâneas e adoecimento psíquico. Coordenação: Prof.ª Maria de Fátima Pessoa de Assis, do 100 

interesse do curso de Psicologia. Sétimo Ponto da Pauta: Projeto de pesquisa: Determinação da eficácia 101 

da formulação MSD-35/11 administrada via pour-on, uma única vez, na dose de 1 ml/10kg de peso 102 

corporal em bovinos naturalmente infestados por Rhipicephalus (B) microplus. Coordenação: Prof. 103 

Welber Daniel Zanetti Lopes, do interesse do Curso de Medicina Veterinária. Oitavo Ponto da Pauta: 104 

Projeto de pesquisa: Determinação da eficácia da formulação MSD-35/11 administrada via pour-on, 105 

uma única vez, na dose de 1 ml/10kg de peso corporal em bovinos naturalmente infestados por 106 

Haematobia irritans (moscas dos chifres). Coordenação: Prof. Welber Daniel Zanetti Lopes, do interesse 107 

do Curso de Medicina Veterinária. Nono Ponto da Pauta: Projeto de pesquisa: Determinação da eficácia 108 
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da formulação MSD-35/11 administrada via pour-on, contra larvas de Dermatobiahominis (Bernes) 109 

em bovinos naturalmente infestados. Coordenação: Prof. Welber Daniel Zanetti Lopes, do interesse do 110 

Curso de Medicina Veterinária. Décimo Ponto da Pauta: Projeto de pesquisa (Prorrogação): Avaliação 111 

da morfologia do aparelho de ferrão em Formicidae (Hymenoptera): uma perspectiva filogenética. 112 

Nova data de encerramento em 31/12/2018 (trinta e um de dezembro de dois mil e dezoito). Coordenação: 113 

Prof. Jorge Luís Machado Diniz, do interesse do curso de Ciências Biológicas. Décimo Primeiro Ponto da 114 

Pauta: Projeto de pesquisa (Prorrogação): Organização da coleção de formigas no Campus Jataí: uma 115 

proposta para a implantação do Centro de Identificação de Formigas na região do Sudoeste Goiano. 116 

Nova data de encerramento em 31/12/2018 (trinta e um de dezembro de dois mil e dezoito). Coordenação: 117 

Prof. Jorge Luís Machado Diniz, do interesse do curso de Ciências Biológicas, relatados pela Comissão do 118 

Conselho Diretor e lidos pelo Servidor Francys Pimenta de Faria, todos com pareceres favoráveis. Em 119 

votação, os projetos de pesquisa foram aprovados com o registro da unanimidade dos votos. Décimo 120 

Segundo Ponto da Pauta: Solicitação de afastamento para participação em evento no exterior: Prof.ª 121 

Natasha Vicente da Silveira Costa, do interesse do curso de Letras Inglês. Décimo Terceiro Ponto da 122 

Pauta: Solicitação de afastamento para participação em evento no exterior: Prof.ª Maria de Lourdes 123 

Faria dos Santos Paniago, do interesse do curso de Letras. Décimo Quarto Ponto da Pauta: Solicitação 124 

de afastamento para participação em evento no exterior: Prof. Alessandro Martins, do interesse do 125 

curso de Física. Décimo Quinto Ponto da Pauta: Solicitação de afastamento para participação em 126 

evento no exterior: Prof.ª Suelen Gomes Malaquias, do interesse do curso de Enfermagem. Décimo Sexto 127 

Ponto da Pauta: Solicitação de afastamento para participação em evento no exterior: Prof.ª Tatiana 128 

Machiavelli Carmo Souza, do interesse do curso de Psicologia. Décimo Sétimo Ponto da Pauta: 129 

Solicitação de afastamento para participação em evento no exterior: Prof. André Amaral Bravin, do 130 

interesse do curso de Psicologia. Décimo Oitavo Ponto da Pauta: Solicitação de afastamento para 131 

participação em evento no exterior: Prof.ª Yolanda Rufina Condorimay Tacsi, do interesse do curso de 132 

Enfermagem, relatado pela Comissão do Conselho Diretor e lidos pelo Servidor Francys Pimenta de Faria, 133 

todos com pareceres favoráveis. Em votação, os projetos de pesquisa foram aprovados com o registro da 134 

unanimidade dos votos. Décimo Nono Ponto da Pauta: Relatório semestral de Pós-Graduação 135 

(Doutorado): Prof. Érico Douglas Vieira, do interesse do curso de Psicologia. Vigésimo Ponto da Pauta: 136 

Relatório semestral de Pós-Graduação (Doutorado): Prof.ª Daisy de Araújo Vilela, do interesse curso de 137 

Fisioterapia. Vigésimo Primeiro Ponto da Pauta: Relatório semestral de Pós-Graduação (Doutorado): 138 

Prof.ª Eveline Borges Vilela Ribeiro, do interesse do curso de Química. Vigésimo Segundo Ponto da 139 

Pauta: Relatório semestral e final de Pós-Graduação (Doutorado): Prof.ª Renata Machado de Assis, do 140 

interesse curso de Educação Física. Vigésimo Terceiro Ponto da Pauta: Relatório semestral e final de 141 

Pós-Graduação (Doutorado): Prof.ª Márcia Santos Anjo Reis, do interesse curso de Pedagogia. Vigésimo 142 

Quarto Ponto da Pauta: Relatório semestral e final de Pós-Graduação (Doutorado): Prof.ª Elaine 143 

Cristina Castelhano Barbosa, do interesse do curso de Ciências Biológicas, relatados pela Comissão do 144 

Conselho Diretor e lidos pelo Servidor Francys Pimenta de Faria, todos com pareceres favoráveis. Em 145 

votação, os projetos de pesquisa foram aprovados com o registro da unanimidade dos votos. O Servidor 146 
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Francys Pimenta de Faria solicitou a inclusão da Solicitação de Afastamento para Pós-Doutorado do 147 

Prof. Marcos Lázaro Moreli, do interesse do Curso de Biomedicina, disse que era o mesmo caso dos 148 

pontos vigésimo sexto e sétimo e que poderia passar em bloco, pois se tratava de adequação à resolução e 149 

necessitavam de que o conselho referendasse conforme art. 2º, § 3º, da Resolução CEPC 1286/2014. 150 

Vigésimo Quinto Ponto da Pauta: Solicitação de Afastamento Doutorado: Prof. Murilo Borges Silva, 151 

do interesse do curso de História, parecer favorável, alteração de data de afastamento para o período de 152 

06/08/14 (seis de agosto de dois mil e quatorze) a 05/08/17 (cinco de agosto de dois mil e dezessete). 153 

Vigésimo Sexto Ponto da Pauta: Processo 23070.007049/2014-79 – Solicitação de afastamento 154 

(Doutorado): Prof. Marcelo Silva Freitas, do interesse do curso de Ciências da Computação, adequação a 155 

nova resolução, art. 2º, § 2°, da Resolução CEPEC 1286/2014. Vigésimo Sétimo Ponto da Pauta: 156 

Solicitação de afastamento (Pós-Doutorado): Prof. Roosevelt Alves da Silva, do interesse do Curso de 157 

Física, parecer favorável. Vigésimo Oitavo Ponto da Pauta: Processo 23070.007129/2014-24 – Solicitação 158 

de afastamento (Pós-Doutorado): Prof.ª Erin Caperuto de Almeida, do interesse do curso de Zootecnia, 159 

adequação a resolução, art. 2º, § 3º, da Resolução CEPC 1286/2014, relatados pela Comissão do Conselho 160 

Diretor e lidos pelo Servidor Francys Pimenta de Faria, todos com pareceres favoráveis. Em votação, os 161 

projetos de pesquisa foram aprovados com o registro da unanimidade dos votos. Em seguida o Presidente 162 

falou sobre a solicitação do Prof. Alexandre Rodrigo Choupina de Andrade Silva de inversão da pauta, para 163 

antecipar o quadragésimo oitavo ponto, pois ele teria aula, o Presidente disse que faria a inversão, mas que os 164 

projetos de extensão e cultura e da comissão de avaliação docente seriam apreciados antes. Vigésimo Nono 165 

Ponto da Pauta: Projetos de Extensão e Cultura, relatados pelo Prof. Paulo Roberto Rodrigues Meira 166 

(Presidente da CIS), o relator fez a leitura do relatório de atividades de Extensão do Câmpus de Jataí – UFG 167 

que compreende o período de 10 de julho de 2014 a 19 de agosto de 2014. No referido período foram 168 

avaliadas 57 (Cinquenta e sete) ações de extensão divididas da seguinte forma: Vinte e nove Cadastros de 169 

Ação de Extensão; Oito Relatórios Parciais de Ação de Extensão; Treze Relatórios Finais de Ação de 170 

Extensão; Sete Recadastro de Ação de Extensão. Destas, Trinta e Seis Ações avaliadas foram aprovadas pelo 171 

Presidente da CIS e encaminhadas ao Diretor da Unidade e vinte e uma foram devolvidas ao proponente para 172 

devidas retificações. Sem mais a expor, e salvo Juízo em contrário, sugiro a aprovação do referido Relatório. 173 

Seguem apresentadas neste relatório as Ações de Extensão encaminhadas para Cadastro Inicial, Renovação e 174 

apresentação de Relatórios Parcial e Finais, e relatadas pelo Presidente da CIS no período compreendido 175 

entre 10 de julho de 2014 a 19 de agosto de 2014: Desenvolvendo habilidades e competências em 176 

Fisioterapia hospitalar e ambulatorial: ações realizadas no Hospital das Clínicas da UFG. Thaís Rocha 177 

Assis. Relatório de ação de extensão e/ou cultura final aprovado pelo Presidente da CIS e encaminhado ao 178 

Diretor da Unidade. Análise e orientações sobre a qualidade microbiológica da água utilizada para o 179 

consumo humano em propriedades na zona rural e periurbana e em instituições de ensino público e 180 

privado de Jataí e entorno. Coordenadora: Cecília Nunes Moreira. Relatório de ação de extensão e/ou 181 

cultura parcial. Aprovado pelo Presidente da CIS e encaminhado ao Diretor da Unidade. Todos os Sons: 182 

Show Quando Elas Cantam. Coordenador: Alípio Rodrigues de Sousa Neto. Relatório de ação de extensão 183 

e/ou cultura final. Aprovado pelo Presidente da CIS e encaminhado ao Diretor da Unidade. Psicologia 184 
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Sociojurídica: inserção na comunidade a partir do trabalho com famílias. Coordenadora: Tatiana Machiavelli 185 

Carmo Souza. Relatório de ação de extensão e/ou cultura parcial devolvido ao proponente. Práticas Sociais 186 

em Análise. Coordenador: Tiago Cassoli. Cadastro de ação de extensão e/ou cultura. Aprovado pelo 187 

Presidente da CIS e encaminhado ao Diretor da Unidade. II Seminário de Monografias em Andamento – 188 

SEMA. Coordenador: Silvio Ribeiro da Silva. Cadastro de ação de extensão e/ou cultura. Aprovado pelo 189 

Presidente da CIS e encaminhado ao Diretor da Unidade. Cultura Material, Igualdade Racial e Promoção 190 

de Saúde na Comunidade Quilombola Vale do Cedro em Mineiros-GO. Coordenadora: Margareth Araújo 191 

e Silva. Cadastro de ação de extensão e/ou cultura devolvido ao proponente. Olimpíadas Brasileiras de 192 

Matemática das Escolas Públicas – OBMEP. Coordenador: Fernando Ricardo Moreira. Relatório de ação 193 

de extensão e/ou cultura final. Aprovado pelo Presidente da CIS e encaminhado ao Diretor da Unidade. 194 

Econotícias: informação científica ambiental para uma formação cidadã. Coordenadora: Daniela Pereira 195 

Dias. Relatório de ação de extensão e/ou cultura parcial. Aprovado pelo Presidente da CIS e encaminhado ao 196 

Diretor da Unidade. III Simpósio de Psicologia Organizacional e do Trabalho: O Trabalho e suas Múltiplas 197 

Interfaces – UFG Regional Jataí. Coordenadora: Graziele Alves Amaral. Cadastro de ação de extensão e/ou 198 

cultura devolvido ao proponente. Painel de Saúde Mental. Coordenadora: Cristiane Souza Borzuk. 199 

Recadastro de ação de extensão e/ou cultura aprovado pelo Presidente da CIS e encaminhado ao Diretor da 200 

Unidade. Educação em saúde como estratégia de prevenção na redução do risco de eventos 201 

cardiovasculares. Coordenadora: Marlene Andrade Martins. Relatório de ação de extensão e/ou cultura 202 

parcial. Aprovado pelo Presidente da CIS e encaminhado ao Diretor da Unidade. O uso de recursos da 203 

internet (Facebook e YouTube) e de softwares livres como e um caminho para novas práticas 204 

educacionais na área de química básica. Coordenador: Fábio Luiz Paranhos Costa. Cadastro de ação de 205 

extensão e/ou cultura devolvido proponente. Grupo Hórus: promoção da saúde no contexto escolar. 206 

Coordenadora: Virgínia Oliveira Chagas. Relatório de ação de extensão e/ou cultura final. Devolvido ao 207 

proponente. Esperar Brincando. Coordenadora: Ângela Lima Pereira. Relatório de ação de extensão e/ou 208 

cultura final. Aprovado pelo Presidente da CIS e encaminhado ao Diretor da Unidade. III Simpósio de 209 

Psicologia Organizacional e do Trabalho: O Trabalho E Suas Múltiplas Interfaces - UFG Regional 210 

Jataí. Coordenadora: Graziele Alves Amaral. Cadastro de ação de extensão e/ou cultura Aprovado pelo 211 

Presidente da CIS e encaminhado ao Diretor da Unidade. Psicologia Sociojurídica: Inserção na 212 

Comunidade a Partir do Trabalho com Famílias. Coordenadora: Tatiana Machiavelli Carmo Souza. 213 

Relatório de ação de extensão e/ou cultura final Aprovado pelo Presidente da CIS e encaminhado ao Diretor 214 

da Unidade. Primeiros socorros para escolares. Coordenadora: Juliana Rodrigues. Cadastro de ação de 215 

extensão e/ou cultura devolvido ao proponente. X SEMABIO - Semana da Biologia. Coordenador: 216 

Christiano Peres Coelho. Recadastro de ação de extensão e/ou cultura devolvida ao proponente. Atualização 217 

no Preenchimento de Declaração de Óbito. Coordenadora: Cácia Régia de Paula.  Cadastro de ação de 218 

extensão e/ou cultura devolvida ao proponente. Engenharia Florestal na Expaja. Coordenador: Robson 219 

Schaff Corrêa. Cadastro de ação de extensão e/ou cultura.  Aprovado pelo Presidente da CIS e encaminhado 220 

ao Diretor da Unidade. Engenharia Florestal no Espaço das Profissões. Coordenador: Robson Schaff 221 

Corrêa. Cadastro de ação de extensão e/ou cultura. Aprovado pelo Presidente da CIS e encaminhado ao 222 



7 

 

Diretor da Unidade. Criação de Aves Caipira: Produção de Carne e Ovos. Coordenadora: Erin Caperuto 223 

de Almeida. Recadastro de ação de extensão e/ou cultura devolvida ao proponente. Olimpíada Brasileira de 224 

Matemática das Escolas Públicas. Coordenador: Fernando Ricardo Moreira. Recadastro de ação de 225 

extensão e/ou cultura aprovado pelo Presidente da CIS e encaminhado ao Diretor da Unidade. Nas páginas 226 

da história: o livro das visitações eclesiásticas da Capitania de Goiás. Coordenadora: Maria Lemke. 227 

Recadastro de ação de extensão e/ou cultura devolvida ao proponente. Serviço de Orientação Profissional 228 

para alunos do Ensino Médio. Coordenadora: Marcela Cristina de Moraes. Relatório de ação de extensão 229 

e/ou cultura final devolvido ao proponente. II Seminário de Pesquisa do Curso de Enfermagem UFG, 230 

Campus Jataí. Coordenadora: Valquíria Coelho Pina Paulino. Cadastro de ação de extensão e/ou cultura 231 

devolvido ao proponente. Física às 21h. Coordenador: Frederico Augusto Toti. Cadastro de ação de extensão 232 

e/ou cultura aprovado pelo Presidente da CIS e encaminhado ao Diretor da Unidade. Circuito Sesc de 233 

Corrida de Rua Jatai – 2014. Coordenador: Rodrigo Antonio Carvalho Andraus. Cadastro de ação de 234 

extensão e/ou cultura Aprovado pelo Presidente da CIS e encaminhado ao Diretor da Unidade. Saúde na 235 

Escola: identificação e prevenção de agravos oftalmológicos em escolares. Coordenadora: Berendina 236 

Elsina Bouwman Christoforo. Relatório de ação de extensão e/ou cultura parcial. Aprovado pelo Presidente 237 

da CIS e encaminhado ao Diretor da Unidade. 2º Encontro de Licenciaturas do Sudoeste Goiano e 2º 238 

Encontro do PIBID do Sudoeste Goiano. Coordenadora: Adriana Aparecida Molina Gomes. Cadastro de 239 

ação de extensão e/ou cultura devolvida ao proponente. DEAM: práticas psicossociais de enfrentamento à 240 

violência. Coordenadora: Tatiana Machiavelli Carmo Souza. Relatório de ação de extensão e/ou cultura 241 

parcial. Aprovado pelo Presidente da CIS e encaminhado ao Diretor da Unidade. Atuação Fisioterápica na 242 

prevenção e melhora da qualidade de vida em idosos. Coordenador: Rodrigo Antonio Carvalho Andraus. 243 

Cadastro de ação de extensão e/ou cultura. Devolvido ao proponente. II Fórum de Discussão: Formação na 244 

área de saúde: Limites e desafios. Coordenadora: Valquíria Coelho Pina Paulino. Cadastro de ação de 245 

extensão e/ou cultura devolvido ao proponente. Curso de Primeiros Socorros para vítimas em jogos de 246 

futebol. Coordenadora: Giulena Rosa Leite. Cadastro de ação de extensão e/ou cultura. Aprovado pelo 247 

Presidente da CIS e encaminhado ao Diretor da Unidade. Bom dia SUS: Informação e Cidadania. 248 

Coordenadora: Giulena Rosa Leite. Cadastro de ação de extensão e/ou cultura. Devolvido ao proponente. 249 

Políticas Públicas no Enfrentamento de Situações de Vulnerabilidade Social. Coordenadora: Cintia 250 

Bragheto Ferreira. Cadastro de ação de extensão e/ou cultura. Devolvido ao proponente. X SEMABIO - 251 

Semana da Biologia. Coordenador: Christiano Peres Coelho. Recadastro de ação de extensão e/ou cultura. 252 

Aprovado pelo Presidente da CIS e encaminhado ao Diretor da Unidade. Anjos do Riso Animação 253 

Hospitalar. Coordenadora: Giulena Rosa Leite. Cadastro de ação de extensão e/ou cultura. Aprovado pelo 254 

Presidente da CIS e encaminhado ao Diretor da Unidade. Atuação Fisioterápica na prevenção e melhora 255 

da qualidade de vida em idosos. Coordenador: Rodrigo Antonio Carvalho Andraus. Cadastro de ação de 256 

extensão e/ou cultura aprovado pelo Presidente da CIS e encaminhado ao Diretor da Unidade. Bases 257 

Científicas e Aplicadas do Treinamento Resistido e Funcional. Coordenador: David Michel de Oliveira. 258 

Cadastro de ação de extensão e/ou cultura devolvido ao proponente. Assistência Técnica e Qualificação de 259 

mão de Obra em Pequenas Propriedades Rurais do Estado de Goiás. Coordenador: Rogério Elias 260 
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Rabelo. Relatório de ação de extensão e/ou cultura final. Aprovado pelo Presidente da CIS e encaminhado ao 261 

Diretor da Unidade. Primeiros socorros para escolares. Coordenadora: Juliana Rodrigues. Cadastro de ação 262 

de extensão e/ou cultura. Aprovado pelo Presidente da CIS e encaminhado ao Diretor da Unidade. Bom dia 263 

SUS: Informação e Cidadania. Coordenadora: Giulena Rosa Leite. Cadastro de ação de extensão e/ou 264 

cultura aprovado pelo Presidente da CIS e encaminhado ao Diretor da Unidade. Criação de Aves Caipira: 265 

Produção de Carne e Ovos. Coordenadora: Erin Caperuto de Almeida. Recadastro de ação de extensão e/ou 266 

cultura aprovado pelo Presidente da CIS e encaminhado ao Diretor da Unidade. Formação Docente para 267 

EAD: Introdução ao Moodle. Coordenadora: Magalis Bésser Dorneles Schneider. Cadastro de ação de 268 

extensão e/ou cultura. Devolvido ao proponente. Seminário de Estágios do Curso de Agronomia. 269 

Coordenadora: Jaqueline Fatima Rodrigues. Relatório de ação de extensão e/ou cultura final. Aprovado pelo 270 

Presidente da CIS e encaminhado ao Diretor da Unidade. Grupo Hórus: promoção da saúde no contexto 271 

escolar. Coordenadora: Virgínia Oliveira Chagas. Relatório de ação de extensão e/ou cultura final. Aprovado 272 

pelo Presidente da CIS e encaminhado ao Diretor da Unidade. Circuito SESC de Corrida de Rua Jatai – 273 

2014. Coordenador: Rodrigo Antonio Carvalho Andraus. Relatório de ação de extensão e/ou cultura final. 274 

Aprovado pelo Presidente da CIS e encaminhado ao Diretor da Unidade. Políticas Públicas no 275 

Enfrentamento de Situações de Vulnerabilidade Social. Coordenadora: Cintia Bragheto Ferreira. Cadastro 276 

de ação de extensão e/ou cultura.  Aprovado pelo Presidente da CIS e encaminhado ao Diretor da Unidade. 277 

Educação em saúde como estratégia de prevenção na redução do risco de eventos cardiovasculares. 278 

Coordenadora: Marlene Andrade Martins. Relatório de ação de extensão e/ou cultura parcial. Aprovado pelo 279 

Presidente da CIS e encaminhado ao Diretor da Unidade. Atenção à saúde de gestantes em duas Unidades 280 

Básicas de Saúde do município de Jataí-GO. Coordenadora: Thaís Rocha Assis. Relatório de ação de 281 

extensão e/ou cultura final devolvido ao proponente. Biotério multidisplinar UFG-Regional Jataí: uma 282 

realidade a serviço da comunidade acadêmica. Coordenador: Rogério Elias Rabelo. Cadastro de ação de 283 

extensão e/ou cultura. Devolvido ao proponente. GEOCAJ - Cursos de inclusão e difusão de 284 

conhecimentos em Geotecnologias. Coordenador: Alécio Perini Martins. Relatório de ação de extensão e/ou 285 

cultura final. Aprovado pelo Presidente da CIS e encaminhado ao Diretor da Unidade. V Fórum de 286 

Integração do Curso de Enfermagem UFG, Regional Jataí. Coordenador: Valquíria Coelho Pina Paulino. 287 

Cadastro de ação de extensão e/ou cultura aprovado pelo Presidente da CIS e encaminhado ao Diretor da 288 

Unidade. Vi-vendo na biblioteca. Coordenadora: Anne Oliveira. Relatório de ação de extensão e/ou cultura 289 

parcial. Aprovado pelo Presidente da CIS e encaminhado ao Diretor da Unidade. Em votação o relatório foi 290 

aprovado com o registro da unanimidade dos votos. Trigésimo Ponto da Pauta: Processos de Estágio 291 

Probatório e Progressão Horizontal. Relator CAD/Jataí, relatos lidos pela Prof.ª Cecília Nunes Moreira. 292 

Processos relatados pela Comissão presidida pela Prof.ª Cecília Nunes Moreira: Processos de Estágio 293 

Probatório: Processo 23070.016745/2011-23 - Willian Ferreira da Silva; Processo 23070.004998/2014-05 - 294 

Alécio Perini Martins; Processo 23070.025580/2010-08 - Núbia de Souza Lobato; Processo 295 

23070.004400/2013-99 - Simério Carlos Silva Cruz; Processo 23070.014420/2012-97 - Alexandre Pancotti; 296 

Processo 23070.000187/2012-65 - Grace Kelly Souza Carmo Goulart. Processo Aceleração da Promoção: 297 

Processo 23070.028152/2013-71 - Suely dos Santos Silva. Processos Promoção por Avaliação de 298 
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Desempenho: Processo 23070.002450/2014-12 - Fábio Marineli; Processo 23070.003711/2004-11 - Martha 299 

Ribeiro Bonilha; Processo 23070.004001/2014-17 - Ivanildes Solange da Costa Barcelos; Processo 300 

23070.001108/2013-14 - Flávio Gomes de Moraes; Processos Alteração de Carga Horária: Processo: 301 

23070.003203/2013-52 - Henrique Trevizoli Ferraz; Processo 23070.003114/2013-14 - Christiano Peres 302 

Coelho; Processo 23070.007914/2011-34 Graziele Alves Amaral. Processos relatados pela Comissão 303 

presidida pela Prof.ª Vera Lúcia Banyz: Processo: 23070.002419/2014-81 - Helder Barbosa Paulino; 304 

23070.007785/2014-27- Fabiano Rodrigues de Melo; Processo 23070.005976/2014-54 - Fernando José os 305 

Santos Dias Processo 23070.001033/2014-52 - Jorge Luis Machado Diniz. Processos relatados pela 306 

Comissão presidida pelo Prof. Ricardo Alexandre Figueiredo de Matos: Processos de Estágio 307 

Probatório Inicial: Processo 23070.000233/2014-98 – Fabiano Silvestre Ramos; Processo 308 

23070.005001/2014-26 – Leandro Guimarães Franco; Processo 23070.005006/2014-59 – Margareth Araújo e 309 

Silva; Processo 23070.005026/2014-20 – Michele Silva Sacardo; Processo 23070.005015/2014-40 – Sabrina 310 

Toffoli Leite; Processo 23070. 005012/2014-14 – Tiago Cassoli; Processo 23070.005019/2014-28 – Viviane 311 

Barros Maciel. Processos de Estágio Probatório Parcial: Processo 23070.001980/2011-09 – Nestor Persio 312 

Alvim Agricola; Processo 23070.022567/2012-51 – Suzana Lima Oliveira. Processo de Estágio Probatório 313 

Final: Processo 23070.001980/2011-09 – Nestor Persio Alvim Agricola. Processos de Progressão por 314 

Avaliação de Desempenho: Processo 23070.008674/2014-38 – Ana Luísa Aguiar de Castro; Processo 315 

23070.008679/2014-61 – Carla Gomes Machado. Processos relatados pela comissão presidida pelo Prof. 316 

Paulo Roberto Rodrigues Meira: Processos de Progressão por Avaliação de Desempenho: Keila Márcia 317 

Ferreira de Macedo; Tatiana Diello Borges; Alexandre Pancoti; Thaís Rocha Assis; Paulo Afonso Parreira 318 

Júnior; Francismário Ferreira dos Santos. Processo de Retribuição por titulação: Luís César de Souza; 319 

Processos de Avaliação de Estágio Probatório Parcial: Márcio Moraes Lopes; Esdras Lins Bispo; Carla 320 

Gomes Machado. Processo de Avaliação de Estágio Probatório Final: Ângela Rodrigues Luiz. Processos 321 

de Avaliação de Estágio Probatório Inicial: Cácia Régia de Paula; Célia Scarpin Duarte. Processos 322 

relatados pela Comissão presidida pela Prof.ª Vera Lúcia Dias da Silva Fontana: Processos de 323 

Promoção por Avaliação de Desempenho: Processo 23070.001047/2014-76 – André Amaral Bravin; 324 

Processo 23070.024641/2013-54 – Suely dos Santos Silva. Processos de Progressão por Avaliação de 325 

Desempenho: Processo 23070.024641/2013-54 – Suely dos Santos Silva. Processos de Progressão por 326 

Avaliação de Desempenho: Processo 23070.004496/2014 -76 – Wagner Gouvêa dos Santos; Processo 327 

23070.03999/2014 - 24 – Daniela Pereira Dias. Processo de Estágio Probatório Parcial: Processo 328 

23070.014398/22013-66 – Marcelo Marques Costa. Processo de Alteração de Carga Horária: Processo 329 

23070.203020/2013-37 – Fabiano Campos Lima. Processo de Estágio Probatório Inicial: Processo 330 

23070.005130/2014-14 – Juliana Rodrigues. Todos com relatos favoráveis. Em votação os relatórios de 331 

Estágio Probatórios iniciais, parciais e finais, Progressões, promoções e alterações de carga horária foram 332 

aprovados com o registro da unanimidade dos votos. Quadragésimo Oitavo Ponto da Pauta: Resultado do 333 

estudo da Comissão sobre criação das Coordenações da Regional Jataí, relatado pela Comissão, o Prof. 334 

Alexandre Rodrigo Choupina Andrade Silva fez uma apresentação, ele disse que a comissão formada pelos 335 

professores Alexandre Rodrigo Choupina Andrade Silva (Presidente), Suely dos Santos Silva (Secretária), 336 
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Luis Antônio Serrão Contim, Luciana Aparecida Elias, Raimundo Agnelo Soares Pessoa, Allison Gustavo 337 

Braz, Sauli dos Santos Júnior, Ricardo de Mattos Santa Rita e Luís César de Souza, formada pelo Conselho 338 

com objeto de estruturação das coordenações da Regional Jataí reuniu-se por duas vezes uma no dia dois de 339 

julho no auditório Maior e outra no dia onze de julho de dois mil e quatorze, na sala 5 do bloco de aulas 1, do 340 

campus Jatobá – Regional Jataí. Depois de apreciado deliberações acerca do objeto, e considerado o previsto 341 

no Estatuto da UFG, Art. 54 que cria a Diretoria das Regionais e inclui as coordenações com status similar as 342 

Pro-Reitorias e, em seu parágrafo 1º determina o principio de paralelismo com a estrutura das Pro-Reitorias e 343 

do “Art. 55. As Coordenações, responsáveis por supervisionar e coordenar as respectivas áreas de atuação 344 

são: I – Coordenação de Graduação; II – Coordenação de Pesquisa e Pós-Graduação; III - Coordenação de 345 

Extensão e Cultura. E no § 1º assegura “Outro conjunto de Coordenações poderá ser implantado, com a 346 

aprovação do Conselho Universitário, formando um paralelismo com as Pró-Reitorias da UFG. E, na Seção 347 

II, Art. 65 do Regimento Geral da UFG (em sistema de apreciação) prevê as funções das Coordenadorias da 348 

Regional da UFG, como se segue “I - assessorar a diretoria no estabelecimento da política de atuação nas 349 

atividades correspondentes a sua área especifica; II - formular diagnóstico dos problemas da Regional da 350 

UFG nas suas áreas especificas de atuação; III - elaborar as políticas de atuação nas áreas especificas de cada 351 

Regional da UFG; IV - assessorar os órgãos colegiados nos processos de deliberação sobre as matérias 352 

relacionadas aos seus campos de atuação; e V – coordenar as atividades dos órgãos responsáveis pela 353 

execução das decisões inerentes as suas áreas de atuação. Diante disso a Comissão sugeriu que fossem 354 

criadas as coordenações de: Graduação, Pesquisa, Pós-Graduação, Extensão e Cultura, Desenvolvimento e 355 

Inovação Tecnológica, Comunicação, Estudantil, Infraestrutura e Ambiente, Desenvolvimento Institucional e 356 

Recursos Humanos, Tecnologia da Informação e Gestão, Planejamento e Administração e o que foi aprovado 357 

foi o paralelismo com Goiânia, a de Pesquisa vai se juntar com a de Desenvolvimento Tecnológica, as 358 

Coordenações de comunicação, Tecnologia da Informação e Comissão de Infraestrutura não existem em 359 

Goiânia. A de Infraestrutura e Ambiente estava ligada ao CEGEF (Centro de Gestão do Espaço Físico) e não 360 

foram aprovadas, então as coordenações foram estas. Disse que foi um passo muito grande criar as 361 

coordenações e tinha que se criar um fluxograma, disse que isso era essencial para dar transparência ao 362 

processo. Em discussão o Prof. Edésio Fialho dos Reis questionou sobre a aprovação, pois foi uma 363 

apresentação. O Presidente disse que a comissão entregou um resultado em 21 (vinte e um) de julho e a 364 

reunião do Conselho Universitário estava marcada, disse que chegou a solicitar a retirada da pauta, mas não 365 

foi retirado, todas as regionais já haviam encaminhado. Disse que a Regional Jataí já estava trabalhando 366 

nisso, como a comissão entregou esse resultado no dia 21 (vinte e um) de julho, como já tinha esse resultado 367 

tinha duas alternativas ou deixar e não aprovar e seria a aprovado lá três coordenações ou passar um trabalho 368 

de uma comissão referendada pelo Conselho Diretor para esse trabalho, já estava bem claro no estatuto da 369 

universidade as regras estabelecidas, então foi isso que foi apresentado à reitoria com aprovação ad 370 

referendum, se não quiserem aprovar isso, não aprovava e solicitava a retirada no Conselho Universitário. O 371 

Prof. Edésio Fialho dos Reis disse que para complementar sua fala, gostaria de deixar registrado o repúdio, 372 

pois não concordava com isso, comissão não tinha o poder de deliberar, a comissão poderia fazer sugestões 373 

neste conselho, fazer o estudo de caso e trazer proposições para se discutir, então gostaria de deixar 374 
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registrado o repúdio tanto quanto a isso, quanto a fala dele desde o início do ano quanto ao estatuto que não 375 

foi discutido nesse conselho e agora surpreendidos com essa aprovação no CONSUNI (Conselho 376 

Universitário). O Presidente disse que ocorreram discussões sobre o regimento, que o regimento ficou na 377 

página para sugestões por muito tempo e que o fato era que caso o conselho não concordasse com isso esse 378 

era o momento de discussão. O Prof. Luis Antônio Serrão Contim disse que queria reforçar a fala do Prof. 379 

Edésio Fialho dos Reis, disse que se sentiu lesado também, pois ele fazia parte da comissão e desde o início 380 

estava muito claro que seria trazida uma proposta para o Conselho Diretor, agora eram surpreendidos com a 381 

proposta já aprovada no CONSUNI (Conselho Universitário), a proposta virou uma decisão levada ao 382 

CONSUNI (Conselho Universitário), disse que estavam trocando os pés pelas mãos, disse que estava 383 

sentindo mal, por ter feito parte dessa comissão, essa proposta deveria ser apresentada ao Conselho Diretor, 384 

ser apreciada e do conselho sairia uma proposta definitiva para ser apresentada ao CONSUNI (Conselho 385 

Universitário) disse que isso era um absurdo. Disse que na época da comissão da medicina isso foi muito 386 

debatido no conselho e apesar do documento encaminhado para a coordenação do Curso de Ciências 387 

Biológicas dizendo que as comissões tinham poder deliberativo, não tinha, nenhuma comissão tinha poder 388 

deliberativo, isso nunca deveria ter passado no CONSUNI (Conselho Universitário), sem uma aprovação do 389 

Conselho Diretor. O Presidente disse que a comissão não deliberou nada, disse que no estatuto da 390 

universidade foi solicitado o paralelismo com as pró-reitorias, a comissão enviou o resultado e o professor 391 

tinha conhecimento disso. Falou que se não enviasse o documento ao CONSUNI (Conselho Universitário) 392 

seriam aprovadas somente três coordenações, então o documento foi encaminhado ad referendum para que 393 

não tivesse somente essas três coordenações. O Prof. Alexandre Rodrigo Choupina Andrade disse que a 394 

comissão não deliberava, disse que a comissão sugeria, não impunha isso, disse que o documento foi 395 

encaminhado à Direção e isso foi para frente, então que fossem feitas as considerações se fosse o caso. A 396 

Prof.ª Luciana Aparecida Elias disse que gostaria de relatar alguns passos da comissão, disse que a comissão 397 

foi formada para estruturar quais seriam as coordenações propostas, disse que precisaria ampliar a discussão, 398 

mas não foram escolhidos para isso, a competência estabelecida pelo conselho não era para isso. Disse que 399 

isso não queria dizer que não se poderia discutir a estrutura e o documento foi encaminhado para discussão 400 

no Conselho Diretor e que pensou que seria chamada uma reunião, então o documento não foi apresentado 401 

ao CONSUNI (Conselho Universitário) e sim à Direção em 21 (vinte e um) de julho, disse que não sabia se 402 

concordava com a definição da Direção de apresentar ao CONSUNI (Conselho Universitário), mas era para 403 

apresentar ao Conselho Diretor. O Prof. Ari Raimann disse que não gostaria de voltar a estaca zero, mas de 404 

qualquer forma ficava preocupado com os encaminhamentos serem feitos dessa forma, o Conselho Diretor 405 

precisava fazer uso de seu poder, ou tinha um poder ou não tinha, então seguindo o calendário anterior tinha 406 

que saber disso, disse que votou nessa comissão, mas o processo não foi adequado. Disse que daqui para 407 

frente tinha que pensar nisso, pois, poderia muito bem solicitar uma seccional do CEGEF (Centro de Gestão 408 

do Espaço Físico) enquanto regional, as coisas deveriam ser mais bem pensadas, disse que não faria proposta 409 

de voltar ou não. O Presidente disse que desde fevereiro solicitou as discussões, em maio solicitou também e 410 

não houve propostas e a única regional que não apresentou proposta foi Jataí, como havia conselheiros de 411 

férias, poderia não ter quórum e sabendo da discussão na pauta, foi feita a aprovação ad referendum e se tiver 412 
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alguém contrário poderia voltar, disse que o que foi encaminhado foi o trabalho realizado pela comissão com 413 

aprovação ad referendum e ficou claro isso. Disse que já foi falado nesse conselho que a autonomia que 414 

todos querem só virá quando a Regional tornar independente e para que isso ocorresse tinha que fazer um 415 

trabalho conjunto, com um debate mais amplo. O Prof. Alessandro Martins disse que poderia ser um 416 

encaminhamento, como tudo que era encaminhado ad referendum, poderia ser cancelado, assim as 417 

discussões propostas aqui podem ser inseridas, então se abrem as discussões e cancela-se esse ad 418 

referendum. O Prof. Edésio Fialho dos Reis disse que não foi votado e Ad referendum tem que ser 419 

obrigatoriamente votado na próxima reunião, disse que gostaria de parabenizar o trabalho da comissão, mas 420 

faltou essa proposta de encaminhar, faltou direção, faltou discussão e encaminhamentos. O Presidente disse 421 

que logo após a apresentação ele colocou em discussão e ninguém manifestou, quanto ao ad referendum, 422 

disse que colocaria em discussão novamente o assunto. O Prof. Gildiberto Mendonça de Oliveira disse que já 423 

foi aprovado no CONSUNI (Conselho Universitário) e eram 11 (onze) coordenações e foram aprovadas 7 424 

(sete), então aceitariam ou o assunto já estava encerrado? O Presidente disse que o CONSUNI (Conselho 425 

Universitário) era o órgão máximo e como representante da Regional Jataí ele fez a defesa de todas as 426 

indicações da comissão, disse que ocorreu o mesmo com Catalão e isso foi devido ao paralelismo com a 427 

Universidade Federal de Goiás – Goiânia. Disse que trabalhou para ficar com a coordenação de Pesquisa e 428 

Desenvolvimento e Inovação. O Prof. Fernando Silva dos Santos disse que essa decisão tinha um cunho 429 

administrativo e que a discussão sobre coordenações poderia ser retomada pelo CONSUNI (Conselho 430 

Universitário), disse que tinha que verificar quais eram os trâmites legais, a questão que chamava a 431 

comissão, pois muitas discussões foram feitas, disse que pensava que estavam discutindo o funcionamento a 432 

universidade para o futuro a possibilidade de autonomia e mesmo o CONSUNI (Conselho Universitário) 433 

deveria prezar por suas regionais, disse que entendia que a postura do CONSUNI (Conselho Universitário) 434 

era administrativa e sua sugestão como conselheiro era que o estudo preliminar dessa comissão fosse 435 

fortalecido no conselho para ter legitimidade e que essa discussão estivesse em aberto e sugeriu que o 436 

assunto fosse retomado pelo Conselho Diretor e que essa comissão pudesse fazer isso referendado pela 437 

comunidade acadêmica, sugeriu que a comissão fosse mantida, e que fosse feita uma reconsideração quanto 438 

ao encaminhamento realizado. O Presidente disse que era um desejo da Direção também e que era 439 

importante entender que era um processo. O Prof. Alessandro Martins disse que não localizou o Prof. 440 

Alexandre Rodrigo Choupina Andrade Silva (que saiu para ministrar aula) e pediu que passasse para outro 441 

ponto. O Prof. Nilton César Barbosa disse que tinha que ser votada a sugestão do Prof. Fernando Silva dos 442 

Santos, disse que entendia a necessidade, mas incomodava a questão das discussões, disse que precisava 443 

aprovar as coordenações da universidade, pois havia uma confusão entre o que era regional e o que era 444 

Goiânia, reconhecendo todas as características da regional, mas essa discussão precisava voltar para o 445 

Conselho Diretor, disse que incomodava correr atrás dos prazos de Goiânia, desde o momento que tinha as 446 

diferenças. O Presidente disse que a Direção não recebeu, nem recebia pressão do CONSUNI (Conselho 447 

Universitário), e o que foi seguido foi o estatuto, as coordenações que não foram  aprovadas foi devido não 448 

atender ao paralelismo, as outras que tiveram foram aprovadas. A Prof.ª Luciana Aparecida Elias disse que o 449 

entendimento da comissão era que o trabalho da Assessoria de Comunicação era muito maior então somente 450 
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o paralelismo não seria adequado, outras variáveis estavam com esse tipo de preocupação, disse que a 451 

justificativa CONSUNI (Conselho Universitário) não convencia e que a comissão entendia que tinha que ser 452 

aquelas onze coordenações. O Presidente disse que de qualquer forma tinha que passar pelo CONSUNI 453 

(Conselho Universitário), disse que Goiás, Jataí e Catalão eram três contra cinquenta e que conseguiu ficar 454 

com sete coordenações, disse que se não tivesse mandado o documento o processo seria a aprovação com 455 

três coordenações, por isso que queria colocar o documento para homologação no Conselho Diretor, se 456 

homologava sim ou não. O Prof. Raimundo Agnelo Soares Pessoa questionou quais foram aprovadas para 457 

Goiás. O Presidente disse que foi igual. O Prof. Ricardo Alexandre Figueiredo de Matos questionou o que 458 

seria aprovado, se seria o documento na íntegra. O Presidente disse que seria a solicitação de homologação 459 

do documento encaminhado. O Prof. Fernando Silva dos Santos disse que gostaria de encaminhar que fosse 460 

colocado ao Conselho o seguinte, o que ele entendeu foi que o problema não foi somente o ad referendum, 461 

foi como foi definido pelo CONSUNI (Conselho Universitário), então pediu que o CONSUNI (Conselho 462 

Universitário) fosse questionado, que o Conselho Diretor se reportasse ao CONSUNI (Conselho 463 

Universitário) e que exigisse que fosse respeitada a decisão dessa comunidade. O Presidente falou que quem 464 

pedia era o Conselho e que seu encaminhamento era para votar a homologação do documento. O Prof. André 465 

Felipe Soares de Arruda sugeriu que o Conselho ampliasse o trabalho de discussão da comissão. O 466 

Presidente disse que a discussão era importante, mas era uma coisa mais ampla a comissão foi criada para 467 

estabelecimento das coordenações e que precisava homologar o trabalho da direção. Em votação a 468 

homologação do Ad referendum foi aprovada com o registro de 22 (vinte e dois) votos favoráveis, 4 (quatro) 469 

contrários e 4 (quatro) abstenções. O Prof. Nilton César Barbosa disse que precisava votar um documento 470 

para o CONSUNI (Conselho Universitário). O Presidente colocou em votação a solicitação do professor, o 471 

documento será para exigir que as definições da regional sejam atendidas. Em votação a elaboração do 472 

documento foi aprovada com o registro de 28 (vinte e oito) votos favoráveis e 2 (duas) abstenções. O 473 

Presidente questionou quem elaboraria o documento, pois gostaria que o documento fosse elaborado e 474 

aprovado. O Prof. Fernando Silva dos Santos disse que quem mais teria essa condição seria a comissão, por 475 

ter o parecer, esse modelo inicial já era a base. O Presidente questionou se o professor queria que a comissão 476 

fizesse o documento. O Prof. Fernando Silva dos Santos disse que sua proposta era a recondução para que a 477 

comissão fizesse o trabalho. O Presidente disse que gostaria que a comissão se manifestasse. O Prof. 478 

Raimundo Agnelo Soares Pessoa disse que a discussão que foi implementada, que entendia que deveria ficar 479 

mais próximo do estatuto, que sabiam que as coordenações estavam fora do modelo, então a comissão 480 

caminhou por aí, mas não se sentia confortável em fazer um documento para o CONSUNI (Conselho 481 

Universitário) se retratar, pois a resposta será uma resposta burocrática, era pegar o regimento e entregar 482 

estava tudo lá, a questão do paralelismo. Disse que tinha outros caminhos para pensar em encorpar uma 483 

estrutura administrativa, o que tinha que fazer era dar corpo a estrutura, não era o tamanho, então não se 484 

sentia tranquilo para fazer um documento para o CONSUNI (Conselho Universitário). O Presidente disse 485 

que acabaram de discutir e votar e quando falava em fazer o documento ninguém manifestava, disse que era 486 

importante fazer o debate, mas tinha que ser direcionado. O Prof. Nilton César Barbosa disse que o 487 

documento era para ser feito pela Direção. O Presidente disse que quando a Direção fazia falavam que a 488 
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Direção estava fazendo, aqui que era o órgão deliberativo e todas as decisões tinham que sair do Conselho 489 

Diretor, então que o documento saísse do conselho, não era a Direção, se estava aqui no conselho, que o 490 

documento seja feito coletivamente e retornem para discutir e aprovar. O Presidente disse que pelo que 491 

entendeu a comissão não se sentia a vontade para fazer esse documento. A Prof.ª Luciana Aparecida Elias 492 

disse que auxiliará o Prof. Nilton César Barbosa e o Prof. Alexandre Rodrigo Choupina Andrade Silva na 493 

elaboração do documento. A Prof.ª Eva Aparecida de Oliveira solicitou que a Direção fosse mais incisiva na 494 

cobrança das unidades que já começassem discutir os próximos passos para não ficarem esperando que 495 

Goiânia delegasse, porque ela participou do momento de reunir as turmas e não era fácil, disse que tiveram 496 

dois representantes de cada curso eleitos, mas gostaria que tivesse uma discussão mais forte dentro dos 497 

cursos, então que essa cobrança fosse mais incisiva. O Presidente disse que isso era feito constantemente nas 498 

reuniões do conselho, disse que estava em ata, estava gravado, então que nas coordenações de cursos nas 499 

reuniões já começassem a discutir para ter propostas de maneira colegiada nas coordenações, depois de 500 

forma mais ampla pode se discutir em uma assembleia. Trigésimo Primeiro Ponto da Pauta: Projeto de 501 

Criação do Curso de Doutorado em Geografia, relatado pela Comissão do Conselho Diretor e lido pelo 502 

Prof. Danival Vieira de Freitas, com parecer favorável. Em votação o parecer foi aprovado com o registro da 503 

unanimidade dos votos. O Presidente parabenizou o Curso de Geografia pelo envio da proposta e disse que 504 

tinha grande chance de ser aprovado. A Prof.ª Luciana Aparecida Elias disse que gostaria de deixar o 505 

Conselho Diretor corresponsável com esses programas, pois quando se aprovava a criação de doutorado que 506 

fossem corresponsáveis com isso. O Prof. Danival Vieira de Freitas disse que houve muitas alterações quanto 507 

às APCN’s (Apresentação de propostas para cursos novos) conceito 4 (quatro), por isso foi possível e todo o 508 

processo era submetido fora da instituição e se for aprovada a corresponsabilidade será exigida. Trigésimo 509 

Segundo Ponto da Pauta: RADOC/2013 da Prof.ª Eveline Borges Vilela Ribeiro – Curso de Química, 510 

relatado pela Prof.ª Ivanildes Solange Costa Barcelos. Antes do relato o Presidente pediu para registrar que o 511 

SICAD (Sistema de Cadastro das Atividades Docentes) estava aberto e que o prazo para preenchimento era 512 

até dia 31/12/2014 (trinta e um de dezembro de dois mil e quatorze), pediu que a informação fosse repassada 513 

para os docentes das coordenações. Em seguida a Prof.ª Ivanildes Solange Costa Barcelos relatou o parecer 514 

favorável. Em votação o parecer foi aprovado com o registro da unanimidade dos votos. Trigésimo Terceiro 515 

Ponto da Pauta: RADOC Parcial do Prof. Paulo Roberto Rodrigues Meira – Curso de Química - 516 

(Finalidade: progressão para classe associado), relator: Coordenador do Curso de Química (O relator 517 

solicitou a retirada do ponto da pauta e a aprovação ad referendum); Trigésimo Quarto Ponto da Pauta: 518 

Processo 23070.003919/2014-31 – Concurso Prof. Efetivo na Área de Psicologia Humanista Existencial 519 

– Fenomenologia – Recurso interposto pela candidata Ana Flávia de Sales Costa, relatado pela comissão de 520 

avaliação de recursos e lido pelo Presidente do Conselho Diretor. O Presidente fez a leitura da resposta da 521 

comissão: “Faço saber a todos os interessados e ao público em geral que nesta data, torno público que, após 522 

avaliação do recurso apresentado pela candidata Ana Flávia de Sales Costa, inscrição nº 133416874 pela 523 

Comissão de Avaliação de Recursos, designada para este fim, o Conselho Diretor da REJ, DEFERE a 524 

solicitação da requerente. Informo ainda que, o Conselho Diretor da REJ aprova a resposta emitida pela 525 

Comissão de Avaliação de Recursos, embasada na reavaliação da prova didática por parte dos membros da 526 
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Banca Examinadora do concurso, informando que, em decorrência desta reavaliação, a nota da candidata 527 

classificada em primeiro lugar foi alterada, no entanto, tal alteração não implicou em mudança na ordem da 528 

classificação final, conforme publicado na Proclamação do Resultado do dia 25 de junho de 2014.” Em 529 

seguida o Presidente leu o Resultado do concurso: Candidatos Aprovados: Primeiro: Raquel Maracaípe de 530 

Carvalho; Segundo: Ana Flávia de Sales Costa; Terceiro: Mak Alisson Borges de Moraes. Banca 531 

Examinadora composta pelos Professores: Nilton César Barbosa (Presidente), Celana Cardoso Andrade e 532 

Tatiana Machiavelli Carmo Souza. Trigésimo quinto Ponto da Pauta: Processo 23070.006470/2014-62 533 

Concurso Prof. Efetivo na Área de Sociologia Geral e Jurídica, Metodologia e História do Pensamento 534 

Jurídico – Resultado, relatado pelo Presidente do Conselho Diretor. Resultado: Não houve candidatos 535 

aprovados e classificados. Banca Examinadora composta pelos Professores: Maria Cristina Cardoso Pereira 536 

(Presidente), Nildo Silva Viana e Cleito Pereira dos Santos. Em votação, a reposta ao recurso e os resultados 537 

de concurso foram aprovados com o registro da unanimidade dos votos. Em seguida a Prof.ª Neuda Alves do 538 

Lago Solicitou inversão de pauta, pedindo a antecipação do quadragésimo sétimo ponto da pauta. 539 

Quadragésimo Sétimo Ponto da Pauta: Processo 23070.12778/2014-47 – Pessoal Remoção – do 540 

Interesse da Prof.ª Santinha Neuda  Alves do Lago, do Curso de Letras Inglês, relatado pelo Presidente 541 

do Conselho Diretor. O Presidente fez leitura do relato: “Dos Fatos: Trata o presente processo de solicitação 542 

de remoção do interesse da professora Dra Santinha Neuda Alves do Lago lotada no curso de letras-Inglês da 543 

Regional Jataí para o curso de Letras-Regional Goiânia em caráter definitivo. Acompanham o processo os 544 

seguintes documentos: 1) memorando da professora encaminhado à Direção da Regional Jataí solicitando a 545 

sua remoção definitiva e apresentando os motivos pessoais que a levam a requerer a remoção, 2) 546 

ofício/memorando dos professores do curso de Letras-inglês da Regional Jataí solicitando e autorizando a 547 

remoção da professora e informando que os quatro docentes do curso têm disponibilidade em razão da 548 

situação para cobrir as disciplinas lecionadas pela professora e as demais atividades do curso, 3) certidão de 549 

ata do curso de letras Regional Goiânia aceitando o pedido de remoção da professora para aquela unidade,4) 550 

relatório médico informando a situação de saúde da mãe da professora que requer cuidados médicos 551 

especiais e acompanhamento familiar, 5) documentos pessoais, 6) certidão de óbito paterno e 7) certidão de 552 

casamento. A solicitação da professora se baseia no fato de sua mãe residente em Goiânia depender de 553 

maneira mais acentuada de cuidados médicos especiais e acompanhamento familiar e apesar de possuir mais 554 

irmãos sua mãe está sob sua tutela. Da legislação: De acordo com o disposto na  lei 9527/97 e lei 8112 de 11 555 

de dezembro de 1990 que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da união, das 556 

autarquias e das fundações públicas federais capítulo III, artigo 36, que trata da remoção é estabelecido o 557 

seguinte: “Art. 36 remoção é o deslocamento do servidor, a pedido ou de ofício, no âmbito do mesmo 558 

quadro, com ou sem mudança de sede. Parágrafo único. Para fins do disposto neste artigo, entende-se por 559 

modalidades de remoção: I – de ofício, no interesse da administração; II – a pedido, a critério da 560 

administração; III – a pedido, para outra localidade, independentemente do interesse da administração: a) 561 

para acompanhar cônjuge ou companheiro, também servidor público civil ou militar, de qualquer dos 562 

poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, que foi deslocado no interesse da 563 

administração; b) por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente que viva às suas 564 
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expensas e conste do seu assentamento funcional, condicionada à comprovação por junta médica oficial; c) 565 

em virtude de processo seletivo promovido, na hipótese em que o número de interessados for superior ao 566 

número de vagas, de acordo com normas preestabelecidas pelo órgão ou entidade em que aqueles estejam 567 

lotados.” Parecer: Fica claro pelas justificativas e documentos apresentados no processo, a necessidade 568 

pessoal da professora e a situação difícil na qual a mesma se encontra tendo que se responsabilizar pelos 569 

cuidados especiais e bem estar de sua mãe, idosa e com sinais de debilitação e ao mesmo tempo exercer suas 570 

atividades laborativas a 320 km da Regional Goiânia, onde reside sua mãe. Tal fato é incompatível com o 571 

cuidado que a situação requer, a qual qualquer servidor pode estar sujeita. Diante disto, e considerando que: 572 

1) existe anuência da coordenação de curso no qual a professora está alocada, quanto a sua remoção e o 573 

compromisso dos professores deste curso em assumir as atividades da professora na regional Jataí, como um 574 

gesto humanitário 2) existe uma concordância por parte do curso de letras da Regional Goiânia de aceitar a 575 

professora naquela unidade, sou favorável a remoção da professora para o curso de letras da regional Goiânia 576 

tendo como justificativa o item I do parágrafo único do artigo 36 da lei 8112/1990 por interesse da 577 

administração com o objetivo de evitar um desgaste físico e psicológico que poderá favorecer a uma 578 

ineficiência de suas funções na Regional Jataí e possivelmente contribuir para uma condição de impacto na 579 

saúde da servidora que não é desejável nem para a Instituição e nem para a docente. Faz-se necessário, no 580 

entanto, após acordo entre as Regionais, garantir que o código de vaga da professora permaneça alocado na 581 

Regional Jatai retornando a esta Regional por ocasião de aposentadoria, morte ou outra condição que venha a 582 

levar o desligamento da docente da Universidade Federal de Goiás ou ainda por ocasião de liberação de 583 

novos códigos de vaga pelo MEC para a universidade. Este é meu parecer, salvo melhor juízo deste 584 

conselho.” Em discussão, a Prof.ª Neuda Alves do Lago disse que o pedido foi feito sob orientação do 585 

DDRH (Departamento de Desenvolvimento e Recursos Humanos), disse que quando veio para Jataí em 2001 586 

(dois mil e um) a mãe veio com ela, mas ela já tinha muitos problemas de saúde e nesse tempo a situação 587 

ficou mais delicada, falou da situação de saúde da mãe, disse que esse pedido não a alegrava de forma 588 

alguma, que estava na Universidade Federal de Goiás há dezessete anos e que a qualidade ficava afetada e 589 

que o DDRH (Departamento de Desenvolvimento e Recursos Humanos) apontou as possibilidades, via junta 590 

médica com o laudo e poderia ser removida sem o aceite de Jataí ou Goiânia. E o outro caminho que era o 591 

diálogo entre as duas unidades, então ela conversou com o Curso de Goiânia e com o colegiado em Jataí, em 592 

Goiânia eles não tinham a vaga. Como o Curso de Letras ficou sem professores por doze anos, trabalhando 593 

com substitutos e durante esse tempo que ficaram sem professores tentaram fazer os trabalhos, disse que 594 

levando a situação para os colegas do colegiado, eles concordaram em assumir as disciplinas que ela 595 

ministrava e assinaram o compromisso de não solicitar vagas e esse apoio foi assinado. Disse que escolheu 596 

esse caminho do diálogo por achar mais ético e foi para isso que os colegas assinaram o documento. O Prof. 597 

Nilton César Barbosa disse que ouvindo o relato da professora, se colocando nessa situação, entendendo o 598 

que foi feito pelo colegiado e pensando como conselheiro, isso já bastava então o Conselho Diretor 599 

referendava ou não, disse que e preocupava com essa exposição. O Prof. André Felipe Soares de Arruda 600 

disse que suas palavras eram muito próximas às do Prof. Nilton César Barbosa, para reforçar o que foi posto 601 

e referendar essa solicitação. O Prof. Edésio Fialho dos Reis disse que de acordo com o parecer era que fosse 602 
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feito pela junta médica. O Presidente disse que se encaixava no item três da lei. O Prof. Edésio Fialho dos 603 

Reis disse que tentava ver o caminho de homologar pelo conselho e parecia que a remoção fosse definitiva, 604 

mas pedia que houvesse a possibilidade de não ser definitiva para que o código de vaga permanecesse em 605 

Jataí, disse que diante da situação seu voto será favorável, pois uma coisa era a parte do trabalho e a outra era 606 

o lado humano. O Prof. Ari Raimann disse que sua posição era no sentido de que amanhã poderia estar na 607 

mesma situação e poderia não haver ouvidos para sua história e sua vida, disse que a professora continuará 608 

no programa de pós-graduação, que o programa não seria prejudicado. Disse que a justificativa foi bem feita, 609 

falou que não sabia se deveria ser colocado dessa forma, uma vez que o curso deu o parecer. A Prof.ª Cecília 610 

Nunes Moreira disse que concordava com os colegas, mas ainda dava a sugestão do Prof. Edésio Fialho dos 611 

Reis de quando finalizar, que o código volte para Jataí, pois sabia a demanda de outros cursos por vaga, 612 

então poderia ter um acordo para que esse código voltasse para Jataí. Pediu para a questão do professor 613 

substituto ser incluída no parecer, que a remoção seja definitiva e que o código volte para Jataí, disse que era 614 

uma proposta de acordo, disse que entendia o lado humano e que assim a professora seria removida e a vaga 615 

seria de Jataí. O Presidente disse que seria deixado expresso. O Prof. Nilton César Barbosa sugeriu que fosse 616 

feito um acordo e não colocasse a exigência da junta médica. O Presidente disse que falou com a professora, 617 

disse que infelizmente tinha que passar e tinha que seguir os trâmites. O Prof. André Felipe Soares de Arruda 618 

disse que poderia mudar a alínea no relato e colocar que era de ofício por interesse da administração. O 619 

Presidente disse que fará o relato e colocará que haverá um acordo entre os gestores para que o código seja 620 

de Jataí. A Prof.ª Neuda Alves do Lago disse que se for condicional a uma vaga a resposta seria negativa, 621 

então ela pediu que colocasse no caso de aposentadoria, morte ou exoneração a vaga retornará para Jataí. O 622 

Presidente submeteu o pedido a votação. Em votação a solicitação foi aprovada com o registro de 24 (vinte e 623 

quatro) votos favoráveis e 1 (uma) abstenção. O Presidente disse que seria marcada uma nova reunião para o 624 

cumprimento da pauta. Não havendo mais havendo tempo para continuidade da reunião, o Sr. Presidente 625 

declarou encerrada a reunião às 17:12 horas (dezessete horas e doze minutos), da qual, para constar, eu, 626 

Marinalva de Oliveira Teixeira, Secretária do Conselho Diretor, lavrei a presente ata que, lida e se achada em 627 

conforme, segue assinada pelo Presidente dos trabalhos e pelos conselheiros presentes à discussão e votação 628 

Wagner Gouvêa dos Santos_________________________________________________________________ 629 

Alessandro Martins_______________________________________________________________________ 630 

Alexandre Rodrigo Choupina de Andrade Silva_________________________________________________ 631 

Alysson Tobias Ribeiro da Cunha____________________________________________________________ 632 

André Felipe Soares de Arruda______________________________________________________________ 633 

Ari Raimann_____________________________________________________________________________ 634 

Cecília Nunes Moreira_____________________________________________________________________ 635 

Coraci Helena do Prado____________________________________________________________________ 636 

Christofer Gustavson Prado_________________________________________________________________ 637 

Dyomar Toledo Lopes_____________________________________________________________________ 638 

Edésio Fialho dos Reis_____________________________________________________________________ 639 

Erin Caperuto Almeida_____________________________________________________________________ 640 
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Eva Aparecida de Oliveira__________________________________________________________________ 641 

Fernando Paranaíba Filgueira_______________________________________________________________ 642 

Fernando Silva dos Santos__________________________________________________________________ 643 

Gildiberto Mendonça de Oliveira_____________________________________________________________ 644 

Ivanildes Solange da Costa Barcelos__________________________________________________________ 645 

José Higino Damasceno Júnior______________________________________________________________ 646 

Luciana Aparecida Elias____________________________________________________________________ 647 

Luis Antonio Serrão Contim________________________________________________________________ 648 

Luís César de Souza_______________________________________________________________________ 649 

Marcelo Silva Freitas______________________________________________________________________ 650 

Marcos Gonçalves de Santana_______________________________________________________________ 651 

Marcos Humberto Silva de Assis_____________________________________________________________ 652 

Marcos Lázaro Moreli_____________________________________________________________________ 653 

Maria José Rodrigues______________________________________________________________________ 654 

Neuda Alves do Lago______________________________________________________________________ 655 

Nilton César Barbosa______________________________________________________________________ 656 

Paulo Roberto Rodrigues Meira______________________________________________________________ 657 

Raimundo Agnelo Soares Pessoa_____________________________________________________________ 658 

Ricardo de Mattos Santa Rita________________________________________________________________ 659 

Ricardo Alexandre Figueiredo de Matos_______________________________________________________ 660 

Ricardo Porto Simões Mathias_______________________________________________________________ 661 

Rodrigo Paschoal Prado____________________________________________________________________ 662 
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