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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS - CAMPUS JATAÍ 

ATA Nº. 016/2011/CAJ/UFG 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DO CAMPUS JATAÍ  

REALIZADA EM 21 DE SETEMBRO DE 2011. 

Aos vinte e um dias do mês de setembro do ano de dois mil e onze às quatorze horas e oito minutos 1 

reuniram-se no auditório maior da Unidade Jatobá, Campus Jataí/UFG, sob a presidência do Prof. Wagner 2 

Gouvêa dos Santos, Diretor do Câmpus Jataí-UFG, os membros do Conselho Diretor: Prof. Vilmar Antônio 3 

Ragagnin, Vice-Coordenador do Curso de Agronomia; Prof. Alexandre Braoios, Coordenador do Curso de 4 

Biomedicina; Prof.ª Cátia Regina Assis Almeida Leal, Coordenadora do Curso de Educação Física; Prof. 5 

Antônio Paulino da Costa Netto, Coordenador do Curso de Ciências Biológicas; Prof. Marcos Wagner de 6 

Souza Ribeiro, Coordenador do Curso de Ciência da Computação; Prof. Marcelo Eibs Cafrune, Coordenador 7 

do Curso de Direito; Prof.ª Paula Regina de Souza, Coordenadora do Curso de Enfermagem; Prof. Wendy 8 

Carniello Ferreira, Coordenador do Curso de Engenharia Florestal; Prof.ª Patrícia de Sá Barros, 9 

Coordenadora do Curso de Fisioterapia; Prof. Raimundo Agnelo Soares Pessoa, Coordenador do Curso de 10 

História;  Prof. Márcio Rodrigues Silva, Coordenador do Curso de Geografia; Prof.ª Vânia Carmem Lima, 11 

Coordenadora do Curso de Letras; Prof. Gecirlei Francisco da Silva, Coordenador do Curso de Matemática; 12 

Prof. Cássio Aparecido Pereira Fontana, Coordenador do Curso de Medicina Veterinária; Prof.ª Elis Regina 13 

da Costa, Coordenadora do Curso de Pedagogia; Prof. Nilton César Barbosa, Vice-coordenador do Curso de 14 

Psicologia; Prof. Francismário Ferreira dos Santos, Coordenador do Curso de Química; Prof. Edgar Alain 15 

Collao Saenz, Coordenador do Curso de Zootecnia; Prof. Edésio Fialho dos Reis, Coordenador do Curso de 16 

Mestrado em Agronomia; Prof.ª Alessandra Feijó Marcondes Viu, representante dos Professores Associados; 17 

Prof.ª Cecília Nunes Moreira, representante dos Professores Adjuntos; Prof. Dirceu Luiz Hermann, 18 

Presidente da CIS; Prof. Alessandro Martins, Vice-Diretor do Câmpus Jataí - UFG; Os Técnico-19 

Administrativos: Anne Oliveira, Michaela Andrea Bette Camara e Marcos Humberto Silva de Assis, 20 

representando os servidores técnico-administrativos; Os Acadêmicos João Victor de Souza Cyrino e 21 

Waldenir do Prado, representantes dos discentes. Verificado o “quorum”, o Sr. Presidente declarou abertos os 22 

trabalhos, pelo Primeiro Ponto da Pauta: Informes – Primeiro Informe: Retorno dos Professores da 23 

FEJ -O Presidente informou que os professores da FEJ retornaram no dia 16/09/2011 (dezesseis de setembro 24 

de dois mil e onze). Segundo Informe – Avaliação: O Presidente informou que a avaliação da Pós-25 

graduação estava disponível no sistema Stricto de Lato Sensu. Terceiro Informe – Tempo para fala no 26 

Conselho Diretor: O Presidente disse que as falas no Conselho Diretor terão um tempo de 3 (três) minutos e  27 

pediu aos conselheiros sejam mais objetivos para dinamizar a reunião. Em seguida o Presidente informou 28 

que os informes sobre obras seriam passados pelo Prof. Alessandro Martins. Quarto Informe –  Obras: O 29 

Prof. Alessandro Martins informou que o prédio de gabinetes para professores estava sendo construído 30 

próximo a Central de Aulas II, e que a alocação do prédio foi sugestão do próprio CEGEF. Quanto a 31 

verticalização dos prédios da saúde e exatas, disse que o CEGEF já foi avisado e a empresa responsável já 32 

foi notificada de que existem equipamentos descobertos, mas não tem como pressionar, pois são empresas 33 
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que tem déficit na mão de obra, e a perspectiva é que até dia 11/10 (onze de outubro) a laje dos prédios esteja 34 

fundida. Disse que os prédios tem problemas desde a fundação e que todos os problemas foram repassados 35 

para o CEGEF, disse ainda que o Engenheiro esteve aqui e fez a inspeção na laje e que a correção na 36 

espessura da laje será realizada. O Prof. Alessandro Martins falou que já foi pedido ao Prof. Orlando 37 

(PROAD) a liberação de pelo menos um técnico em edificações para o CAJ. A Prof.ª Alessandra Feijó 38 

Marcondes Viu disse que solicitou que o CEGEF desse um parecer quanto a segurança do prédio. Em 39 

seguida ela questionou como fica a questão da carga horária e desempenho das disciplinas. O Prof. 40 

Alessandro Martins disse que vai solicitar o documento. O Presidente disse que estes são apenas informes, e 41 

se for para discutir, que seja realizada uma reunião depois, somente com o ponto de pauta: obras. O Prof. 42 

Cássio Aparecido Pereira Fontana disse que o erro foi cometido antes, mas outro prédio será construído na 43 

mesma situação, então ele solicitou que seja feita a parte de baixo e de cima e que faça um prédio no fundo e 44 

depois faça uma junção, com a área de expansão para evitar transtornos. O Prof. Alessandro continuou com 45 

os informes dizendo que serão colocados redutores de velocidade e sinalização na Cidade Universitária, e 46 

que o procedimentos necessários já estavam em andamento junto a Prefeitura e informou também que está 47 

em estudo a implantação de cancelas. Em seguida ele informou que estava também em fase de estudo a 48 

abertura da antiga entrada somente para pedestres e ciclistas, não para veículos. O Prof. Alexandre Braoios 49 

questionou quanto a velocidade, pois hoje ocorreu um acidente na entrada da Unidade Jatobá. O Prof. 50 

Alessandro Martins disse que serão aplicados redutores de velocidade no local. O Presidente solicitou que os 51 

professores orientassem os alunos para diminuir a velocidade ao entrar no CAJ. O Prof. Cássio Aparecido 52 

Pereira Fontana disse que tem que programar um novo retorno. Quinto Informe: Assessorias - O Presidente 53 

disse que a direção completava naquele dia vinte e um dias de gestão, e que a Assessoria de Graduação já 54 

estava funcionando na Unidade Jatobá, na antiga sala da EAD e disse que a Prof.ª Eliana Melo Machado 55 

Moraes estava desempenhando um excelente trabalho. Disse também que a Assessoria de Comunicação já 56 

havia iniciado os trabalhos com o Prof. Cláudio André Barbosa de Lira, e solicitou que todos visitem a 57 

página do CAJ para verificar as mudanças que já foram efetuadas. Em seguida ele pediu que as coordenações 58 

procurem o Prof. Cláudio para  atualização de suas páginas. Sexto Informe: Empréstimo de data shows - 59 

Prof. Raimundo Agnelo Soares Pessoa  solicitou que cada coordenação empreste pelo menos um data show 60 

para colaborar com o Congresso de História. Neste momento o Prof. Edésio Fialho dos Reis disse que hoje 61 

era o último dia que ele participava do conselho como Coordenador do Curso de Mestrado em Agronomia, 62 

disse que foram dois anos produtivos, e que agora será escolhido um novo coordenador para o curso, ele 63 

agradeceu ao conselho e a todos e disse que a sua intenção foi sempre contribuir com o CAJ/UFG. O 64 

Presidente agradeceu ao Prof. Edésio e disse que o Curso de Mestrado em Agronomia do CAJ/UFG já havia 65 

atingido o status de poder solicitar um curso de doutorado, então agradeceu muito ao trabalho desenvolvido 66 

pelo Prof. Edésio nesse sentido. Segundo Ponto da Pauta: Projeto de Pesquisa: “Avaliação do Grau de 67 

Informação sobre o transplante de medula óssea no Estado de Goiás – Coordenadora: Prof.ª Marina Pacheco 68 

Miguel – do interesse do Curso de Biomedicina, relatado pela Comissão do Conselho Diretor e lido pelo 69 

Prof. Marcelo Gonçalves Honnicke, com parecer desfavorável; Terceiro Ponto da Pauta: Projeto de 70 

Pesquisa: "Relações dendométricas para povoamento de Tectona grandis em Morrinhos-GO” - Prof.ªThelma 71 
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Shirlen Soares – do interesse do Curso de Engenharia Florestal, relatado pela Comissão do Conselho Diretor 72 

e lido pelo Prof. Marcelo Gonçalves Honnicke, com parecer favorável; Quarto Ponto da Pauta: Projeto de 73 

Pesquisa: "Gerenciamento de resíduos sólidos do serviço de saúde em laboratórios clínicos de Jataí-74 

GO" – Prof.ª Ivanildes Solange Barcelos – do interesse do Curso de Biomedicina, relatado pela Comissão do 75 

Conselho Diretor e lido pelo Prof. Marcelo Gonçalves Honnicke, com parecer favorável; Quinto Ponto da 76 

Pauta: Projeto de Pesquisa:"Avaliação das condições climatológicas do município de Jataí-GO para 77 

produção de suínos" - Profa. Erin Caperuto – do interesse do Curso de Zootecnia, relatado pela Comissão do 78 

Conselho Diretor e lido pelo Prof. Marcelo Gonçalves Honnicke, com parecer favorável;  Sexto Ponto da 79 

Pauta:Projeto de Pesquisa: "Síntese de Líquidos Iônicos e Sua utilização na transesterificação de óleo de 80 

soja" - Prof. Ricardo  Alexandre Figueiredo de Matos – do interesse do Curso de Química, retirado da pauta; 81 

Sétimo Ponto da Pauta: Projeto de Pesquisa: "Histomorfometria testicular de ratos submetidos a dietas de 82 

cogumelos enriquecidos com cloreto de lítio" – Prof.ª Fabiana Cristina Silveira Alves de Melo – do Interesse 83 

do Curso de Ciências Biológicas, relatado pela Comissão do Conselho Diretor e lido pelo Prof. Marcelo 84 

Gonçalves Honnicke, com parecer favorável; Oitavo Ponto da Pauta: Relatório Semestral de Pós-85 

Graduação: Prof.ª Viviane Oliveira Gonçalves – do interesse do Curso de Educação Física , relatado pela 86 

Comissão do Conselho Diretor e lido pelo Prof. Marcelo Gonçalves Honnicke, parecer favorável com a 87 

ressalva de que a Professora tem que apresentar o comprovante de matrícula; Nono Ponto da Pauta: 88 

Relatório Semestral de Pós-Graduação – Prof.ª Marinês Conceição Rieth Corrêa – do interesse do Curso 89 

de Educação Física, relatado pela Comissão do Conselho Diretor e lido pelo Prof. Marcelo Gonçalves 90 

Honnicke, parecer favorável com a ressalva de que a Professora tem que apresentar o comprovante de 91 

matrícula e o histórico. Em discussão e em seguida em votação os relatos apresentados foram aprovados com 92 

o registro da unanimidade dos votos. Décimo Ponto da Pauta: Solicitação de área para o observatório 93 

geofísico de Goiás (OGG) – Apresentação do Prof. Maurício José Alves Bolzam (documento com os itens 94 

apresentados serão anexados a esta ata – Laboratório de Física. O Prof. Maurício José Alves Bolzam disse 95 

que o observatório é um espaço para a pesquisa e que não será aberto ao público, e que o mesmo serviria 96 

como fonte de dados para todo o país. Em seguida ele explicou em detalhes como funciona o projeto, disse 97 

que Jataí é um local muito propício para a instalação do projeto, os equipamentos serão cedidos ao Câmpus 98 

Jataí pela UNIVAP (Universidade do Vale do Paraíba) por onze anos e que necessita de uma área para abrigar 99 

o contêiner com os equipamentos, deve ser uma área afastada pelo menos cem metros das construções e 100 

necessita de energia elétrica e que não há a necessidade de internet. Ele apresentou também em um mapa as 101 

prováveis áreas para instalação do equipamento. Disse que conversou com o Prof. Hildeu Ferreira da 102 

Assunção, pois há uma possibilidade de colocar a meteorologia junto, e que pensou em uma área fora do 103 

perímetro que seja de pouco uso, disse ainda que necessita de uma área de cinquenta por cinquenta metros. 104 

Em discussão, o Prof. Cássio Aparecido Pereira Fontana questionou se não poderia utilizar energia solar e se 105 

os alunos poderiam usar os equipamentos. O Prof. Maurício José Alves Bolzam disse que não sabia se a 106 

bateria conseguiria manter os aparelhos durante a noite e que os alunos poderão participar do projeto. A 107 

Prof.ª Cátia Regina Assis Almeida Leal disse falou do documento de solicitação de ampliação da área do 108 

Curso de Educação Física, disse que a área 2 (dois) apresentada pelo Prof. Maurício José Alves Bolzam 109 
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estava em cima do campo. O Prof. Maurício José Alves Bolzam disse que a área não precisa ser fixa, pois 110 

trata-se de um contêiner móvel, futuramente é que seria pensado em uma estrutura permanente. A Prof.ª 111 

Alessandra Feijó Marcondes Viu questionou sobre a segurança. O Prof. Maurício José Alves Bolzam disse 112 

que o contêiner tem cadeado. A Prof.ª Alessandra Feijó Marcondes Viu sugeriu que tivesse mais segurança. 113 

O Prof. Dimas Moraes Peixinho disse que teria que ter uma comissão para definir isso, pois cada demanda 114 

que aparece, tem que vir para o Conselho Diretor. O Presidente disse que o Professor veio ao conselho para 115 

passar informações técnicas, e o conselho tem que ser informado, pois assim será verificada no plano diretor 116 

a forma de aplicação. Após várias discussões o Presidente disse que o plano diretor ainda não estava 117 

aprovado, o que ocorreu foram apresentações e sugestões. Disse que a melhor maneira de atender uma 118 

demanda quando surge é apresentá-la ao Conselho Diretor. O Prof. Cássio Aparecido Pereira Fontana disse 119 

que o professor quer no momento a aprovação da disponibilização da área, então isso poderia ser aprovado e 120 

encaminhado para a comissão fazer um estudo junto ao curso envolvido. O Prof. Edgar Alain Collao Saenz 121 

questionou quanto as áreas e disse que seria melhor ouvir a Prof.ª Ana Luísa. O Acadêmico João Victor de 122 

Souza Cyrino disse que entendeu que a área citada seria uma sugestão e que a liberação da área poderia ser 123 

alocada em local possível. O Prof. Antônio Paulino da Costa Netto questionou se a comissão anterior iria 124 

continuar, e pediu que a comissão manifestasse e trouxesse as mudanças para o Conselho Deliberar. O Prof. 125 

Edésio Fialho dos Reis disse que no CAJ tem problemas de recursos e que estava no conselho um professor 126 

com material cedido e essa era uma questão técnica, e que estão burocratizando e travando o processo, disse 127 

que tem que trabalhar em qual área vai ser instalado. O Prof. Maurício José Alves Bolzam agradeceu o 128 

Professor Edésio e disse que estava se sentindo pressionado, pois os equipamentos totalizam um milhão de 129 

reais. O Prof. Cássio Aparecido Pereira Fontana disse que o projeto era para ontem, eu que tem que liberar a 130 

área e pronto. O Prof. Antônio Paulino da Costa Netto pediu que a área fosse aprovada e que a comissão faça 131 

um estudo sobre o melhor local. O Acadêmico João Victor de Souza Cyrino disse que se não tem parecer do 132 

local, que coloque o equipamento em um local provisório. O Prof. Cássio Aparecido Pereira Fontana disse 133 

que deveria aprovar a área e dar uns dez dias para a manifestação da comissão. Após várias discussões o 134 

Presidente disse que iria verificar a questão da comissão. O Prof. Edésio Fialho dos Reis sugeriu que a 135 

comissão trate do assunto. O Prof. Cássio Aparecido Pereira Fontana disse que se pudesse colocar próximo a 136 

anatomia, que então coloque, pois o convênio com o INP era muito importante. O Prof. Dirceu Luiz 137 

Hermann disse que o que o conselho tem que definir é a aceitação da vinda dos equipamentos. O Presidente 138 

disse que a votação seria para trazer os equipamentos sim ou não, depois a comissão define a área.  O Prof. 139 

Marcelo Eibs Cafrune disse que se o meio de realizar o convênio for um ofício, então poderia sair hoje, e o 140 

encaminhamento seria comunicar a aceitação do equipamento e depois a comissão avalia o espaço. O Prof. 141 

Raimundo Agnelo Soares Pessoa questionou se era convênio, solicitação de equipamento ou solicitação de 142 

área. O Prof. Maurício José Alves Bolzam disse que os equipamentos serão cedidos por um período de onze 143 

anos. O Prof. Nilton César Barbosa disse que já tem um encaminhamento e discutir sobre segurança agora é 144 

ficar brincando com uma situação muito séria. Em seguida a questão foi colocada em votação a aprovação da 145 

área com estudo da comissão. Em votação, a questão foi aprovada com o registro da unanimidade dos votos. 146 

Décimo Primeiro Ponto da Pauta: Projetos de Extensão e Cultura, relatado pelo Prof. Dirceu Luiz 147 
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Hermann. Os projetos relatados foram os seguintes: Intercâmbios Acadêmicos e Culturais com a Bulgária – 148 

Cadastro de Projeto – Coordenadora: Tatiana Franca Rodrigues. Parecer: Favorável à sua aprovação. 149 

Princípios Básicos de Administração de Medicamentos – Cadastro de Curso – Coordenadora: Ângela Lima 150 

Pereira Nogara. Parecer: Desfavorável à sua aprovação por não prever público externo. Princípios Básicos 151 

sobre Sondagem Vesica - Cadastro de Curso – Coordenadora: Ângela Lima Pereira Nogara. Parecer: 152 

Desfavorável à sua aprovação por não prever público externo. Criação de Aves Caipira: Produção de Carne e 153 

Ovos – Cadastro de Curso – Coordenadora: Erin Caperuto de Almeida. Parecer: Favorável à sua aprovação. I 154 

Seminário Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde - SENCITS – Cadastro de Evento – 155 

Coordenador: Marcos Lázaro Morelli. Parecer: Favorável à sua aprovação, desde que equacione a carga 156 

horária total anual de atividades do projeto do evento (100 horas), à carga horária anual dedicada ao projeto 157 

pelo coordenador (120 horas). Biblioteca na Educação Física: Produção Científica ao Alcance da 158 

Comunidade – Cadastro de Projeto – Coordenadora: Lilian Ferreira Rodrigues Brait. Parecer: Favorável à 159 

sua aprovação. Todos os Sons – Cadastro de Projeto – Coordenador: Alípio Rodrigues de Sousa Neto. 160 

Parecer: Favorável à sua aprovação. Em discussão e em seguida em votação os pareceres foram aprovados 161 

com o registro da unanimidade dos votos. Décimo Segundo Ponto da Pauta: Processos de Estágio 162 

Probatório e Progressão Horizontal, relatados pela Prof.ª Cecília Nunes Moreira, primeiro foram relatados 163 

os processos avaliados pela comissão presidida por ela, todos são progressão horizontal: Processo 164 

23070.010295/2011-65 - Prof. Roberto Borges Filho; Processo 23070.011438/201156 - Prof. Luis Antonio 165 

Serrão Contim; Processo 23070.013603/2010-23 – Américo Nunes da Silveira Neto; Processo 007/2011/FEJ 166 

- Prof.ª Luzia Francisca de Souza. Processo avaliado pela comissão presidida pela Prof.ª Vera Lúcia Dias da 167 

Silva Fontana, progressão horizontal: Processo 23070.010658/2011-62 – Prof.ª Cleusely Matias de Souza. 168 

Processos avaliados pela comissão presidida pela Prof.ª Sandra Aparecida Benite Ribeiro, progressão 169 

horizontal: Processo 23070.004203/2011-16 – Prof. Rogério Elias Rabelo; Processo 23070.006934/2011-98 170 

– Prof. Chayster de Andrade Lopes; Processo 23070.005448/2011-52 – Prof.ª Ângela Lima Pereira. 171 

Processos de Estágio Probatório: Processo 23070.005125/2011-69 – Prof. Evandro César Clemente; 172 

Processo 23070.019166/2011-51 – Prof.ª Tatiana Franca Rodrigues. Todos com pareceres favoráveis, em 173 

discussão e em seguida em votação os relatórios parciais e finais de Estágio Probatório e Progressões 174 

Horizontais, foram aprovados com o registro a unanimidade dos votos. Décimo Terceiro Ponto da Pauta: 175 

Processo 23070.012118/2011-13: Convênio EMATER-GO (Empresa de Assistência Técnica, Extensão Rural 176 

e Pesquisa Agropecuária) – Relator: Prof. Marcelo Eibs Cafrune, o Presidente pediu vistas deste processo. O 177 

próximos dois pontos foram relatados em bloco. Décimo Quarto Ponto da Pauta: Processo 178 

23070.011626/2011-84 – Acadêmico Liberação de Pré-Requisito do Acadêmico João Marcos Barbosa 179 

Ferraz, relatado pelo Prof. Cássio Pereira Fontana, com parecer favorável; Décimo Quinto Ponto da Pauta: 180 

Processo 23070.011245/2011-03 – Acadêmico Liberação de Pré-Requisito da Acadêmica Kamila Laida 181 

Guimarães Aguiar, relatado pelo Prof. Cássio Pereira Fontana, com parecer favorável. Em discussão e em 182 

seguida em votação os pareceres foram aprovados com o registro de 26 (vinte e seis) votos favoráveis e 2 183 

(duas) abstenções. Décimo Sexto Ponto da Pauta: Formação da Comissão para a realização do processo 184 

consultivo para novos membros do Conselho Diretor – A Servidora Anne Oliveira sugeriu que na próxima 185 
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reunião ela possa trazer os nomes para a comissão. Após várias discussões sobre o assunto, ficou acordado 186 

que até a próxima quinta-feira os nomes deverão ser indicados, as indicações serão encaminhadas para o e-187 

mail da secretaria executiva. Décimo Sétimo Ponto da Pauta: Curso de Especialização em Linguística 188 

Aplicada ao Ensino de Língua Materna e Estrangeira (Inglês) – CELAP – do interesse do Curso de 189 

Letras, relatado pela Prof.ª Cátia Regina Assis Almeida Leal, a relatora disse que tinha algumas ressalvas e 190 

considerações a fazer, quanto a taxa de inscrição (matrícula), disse que o curso não tem mensalidade. A 191 

Servidora Michaela Andrea Bette Camara disse que a AGU julgou que é legal a cobrança de taxas, pois não 192 

ver a especialização como um curso regular. O Prof. Edésio Fialho dos Reis disse que é possível cobrar a 193 

taxa e mensalidade no curso lato senso. A Prof.ª Cátia Regina Assis Almeida Leal falou sobre o local das 194 

aulas que serão ministradas na Unidade Jatobá. O Prof. Edésio Fialho dos Reis disse que o Prof. Silvio da 195 

Silva já solicitou à Pós-graduação em agronomia o empréstimo de sala para realização do curso e que quando 196 

esporadicamente a sala não puder ser  utilizada o professor será avisado. Após várias discussões, a aprovação 197 

do curso foi colocada em votação e o curso foi aprovado com 26 (vinte e seis) votos favoráveis e 1 (um) voto 198 

contrário. Décimo Oitavo Ponto da Pauta: Curso de Especialização em Políticas, Gestão e 199 

Financiamento da Educação - do Interesse do Curso de Pedagogia, relatado pelo Prof. Raimundo Agnelo 200 

Soares Pessoa, o relator disse que não recebeu um processo e sim uma pasta de documentos, mas que seu 201 

parecer é favorável. O Prof. Cássio Aparecido Pereira Fontana disse que deveria ser instruído o número do 202 

processo, nesse momento aconteceram varias discussões sobre autuações de processos, e Eu Marinalva de 203 

Oliveira Teixeira Secretária do Conselho Diretor esclareci que os processos de criação de cursos de 204 

especialização são abertos na PRPPG, mediante conferência da documentação encaminhada, com a 205 

aprovação do Conselho Diretor registrada em ata, toda essa documentação vai para a PRPPG por meio de 206 

memorando, para que tenhamos um número para acompanhamento. Após discussões o parecer foi aprovado 207 

com o registro de 26 (vinte e seis) votos favoráveis e 1 (uma) abstenção. Décimo Nono Ponto da Pauta: 208 

PPGCAS (PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS APLICADAS à SAÚDE), relatado 209 

pelo Prof. Marcos Lázaro Morelli, antes do relato o Presidente informou sobre o projeto e proposta de 210 

criação do Programa de Pós-Graduação em Ciências aplicadas à saúde,  que foi aprovado ad-referendum. Em 211 

seguida o  Prof. Marcos Lázaro Morelli apresentou o curso, informando a área de concentração e disse que é 212 

um curso interdisciplinar. Após apresentação a Prof.ª Cecília Nunes Moreira questionou quanto a salas de 213 

aula e coordenação para o programa, questionou também pelo projeto ter sido encaminhado ad-referendum, 214 

pois em outra ocasião foi complicada a questão da aprovação do programa de Pós-Graduação em Ciência 215 

Animal. O Presidente disse que a submissão foi feita da mesma forma que os outros solicitaram, disse que os 216 

professores dos Cursos de Química e Física cederam os laboratórios. A Prof.ª Cecília Nunes Moreira disse 217 

que a questão são as salas de aula e coordenação. O Prof. Marcos Lázaro Morelli disse que houve um 218 

consenso com o Curso de Física para utilizar as instalações do curso, como secretaria. O Prof. Cássio 219 

Aparecido Pereira Fontana disse que o departamento de anatomia tem sempre atendido na questão de espaço, 220 

disse que o projeto do Parque da Ciência, do Prof. Alessandro Martins, irá absorver o museu, então essa área 221 

poderá ficar à disposição para as aulas do curso no primeiro momento. A Prof.ª Alessandra Feijó Marcondes 222 

Viu disse que sua preocupação é quanto ao laboratório de microscopia, pois a demanda é alta, então ela pediu 223 
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cuidado quanto a isso, pois os aparelhos do laboratório já foram desviados e que mais um curso irá trazer um 224 

impacto muito grande, pois a demanda aumenta muito. O Presidente disse que tem que fazer o levantamento 225 

dos locais onde estão esses microscópios, e disse que a professora tem que fazer a solicitação por escrito. O 226 

Prof. Dimas Moraes Peixinho disse que foi coordenador do Programa de Mestrado em Geografia e que 227 

achava importante que dê importância para a Pós-Graduação que se quer, o Curso de Geografia tem 228 

problemas com a falta de professores, e que o Conselho já definiu que a aula na pós-graduação conta metade 229 

da carga horária e outra coisa que aconteceu foi a reprovação da criação do Curso de Bacharelado em 230 

Geografia. Disse ainda que achava necessário que o Conselho Diretor e a Direção defina que tipo de 231 

graduação que o CAJ quer, pois o Curso de Mestrado em Geografia corre o risco de não ser aprovado no 232 

triênio e que se não mudar o quadro do Curso de Geografia, a história ficará complicada. O Prof. Edgar Alain 233 

Collao Saenz disse que o que está passando pelo conselho hoje é uma informação, pois a proposta já foi 234 

encaminhada, disse que o Curso de Zootecnia teve muitas dificuldades quanto a estrutura e que no ano que 235 

vem o curso deve encaminhar uma nova proposta, disse também que espera que a proposta possa ter a 236 

mesma facilidade. O Prof. Marcelo Eibs Cafrune falou que o credenciamento dos professores, que deveria 237 

ser feito posteriormente, pois como se trata de um curso da área de saúde, ele sentiu falta do Curso de 238 

Fisioterapia. O Presidente disse que existem critérios para que o professor faça parte do programa e que a 239 

lista dos professores foi bem maior e com os professores do Curso de Fisioterapia também, mas segundo aos 240 

critérios da CAPES alguns foram desclassificados. O  Prof. Marcelo Eibs Cafrune disse que futuramente tem 241 

que fazer um estudo da política de credenciamento. O Prof. Edésio Fialho dos Reis disse que o 242 

credenciamento realmente é o programa que define, mas tem critérios para atender aos índices da CAPES, 243 

então se colocar um professor que não tenha produção, isso poderá prejudicar o programa. Disse também que 244 

a recomendação é que o programa tenha sucesso de acordo com o quadro (índice). O Prof. Marcelo Eibs 245 

Cafrune disse que sua sugestão era que fosse feito um estudo no momento adequado, pois é uma discussão 246 

que deve ser feita. O Prof. Edésio Fialho dos Reis disse que quem trata desta questão é a Câmara de Pós 247 

Graduação, e que quanto ao programa de Ciência Animal, houve discussão quanto ao espaço e reuniões. 248 

Disse também que há uma expansão prevista de cem metros, que poderá auxiliar na questão de espaço. O 249 

Presidente disse que conversou com o CEGEF e que o projeto da expansão do prédio está em andamento. O 250 

Prof. Antônio Paulino da Costa Netto disse que o CAJ deveria normatizar a forma de solicitação de novos 251 

cursos para que a questão seja organizada, e que a normatização deve acontecer desde o início, para que se 252 

evite erros nas avaliações. O Prof. Alessandro Martins disse que o CAJ/UFG deveria viabilizar mecanismos 253 

para grupos de projeto de pesquisa, para que seja viabilizado o uso equipamentos que podem ser de uso 254 

comum. Após discussões, o Presidente disse que a intenção da pesquisa e extensão era realizar seminários 255 

para que os pesquisadores possam interagir, e que em breve será apresentado o Plano de Gestão ao Conselho 256 

Diretor. A Prof.ª Cátia Regina Assis Almeida Leal questionou quanto ao compromisso da PRPPG quanto a 257 

gratificações para o programa. O Presidente disse que não há esse compromisso. Em votação o projeto foi 258 

aprovado com o registro de 24 (vinte e quatro) votos favoráveis e 3 (três) abstenções. Vigésimo Ponto da 259 

Pauta: PPC (Projeto Político Pedagógico)- do interesse do Curso de Engenharia Florestal – Relator: Prof. 260 

Vilmar Antônio Ragagnin, retirado da pauta a pedido do relator. Vigésimo Primeiro Ponto da Pauta: 261 
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Outros assuntos - O Presidente falou quanto a solicitação de apoio dos eventos, disse que as verbas estavam 262 

limitadas, e que tem projetos que conseguem recursos pelo CNPq e que pedem auxílio para a direção, então 263 

ele pediu responsabilidade e que ao propor um evento que pense nisso. O Acadêmico Waldenir do Prado 264 

falou sobre a abertura do Congresso de História. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou 265 

encerrada a reunião às 16: 59  horas (dezesseis horas e  cinquenta e nove minutos), da qual, para constar, eu, 266 

Marinalva de Oliveira Teixeira, Secretária do Conselho Diretor, lavrei a presente ata que, lida e se achada em 267 

conforme, segue assinada pelo Presidente dos trabalhos e pelos conselheiros presentes à discussão e 268 

votação.................................................................................................................................................................. 269 

Wagner Gouvêa dos Santos________________________________________________________ 270 

Alessandra Feijó Marcondes Viu____________________________________________________ 271 

Alexadre Braoios________________________________________________________________ 272 

Anne Oliveira___________________________________________________________________ 273 

Antônio Paulino da Costa Netto_____________________________________________________ 274 

Cássio Aparecido Pereira Fontana___________________________________________________ 275 

Cátia Regina Assis Almeida Leal____________________________________________________ 276 

Cecília Nunes Moreira____________________________________________________________ 277 

Dirceu Luiz Hermann_____________________________________________________________ 278 

Edésio Fialho dos Reis____________________________________________________________ 279 

Edgar Alain Collao Saenz__________________________________________________________ 280 

Elis Regina da Costa______________________________________________________________ 281 

Francismário Ferreira dos Santos____________________________________________________ 282 

Gecirlei Francisco da Silva_________________________________________________________ 283 

João Victor de Souza Cyrino________________________________________________________ 284 

Marcelo Eibs Cafrune_____________________________________________________________ 285 

Márcio Rodrigues Silva____________________________________________________________ 286 

Marcos Humberto Silva de Assis_____________________________________________________ 287 

Marcos Wagner de Souza Ribeiro____________________________________________________ 288 

Michaela Andrea Bette Camara______________________________________________________ 289 

Nilton César Barbosa______________________________________________________________ 290 

Patrícia de Sá Barros_______________________________________________________________ 291 

Paula Regina de Souza____________________________________________________________ 292 

Raimundo Agnelo Soares Pessoa____________________________________________________ 293 

Vânia Carmem Lima______________________________________________________________ 294 

Vilmar Antônio Ragagnin__________________________________________________________ 295 

Waldenir do Prado________________________________________________________________ 296 

Wendy Carniello Ferreira___________________________________________________________ 297 

Marinalva de Oliveira Teixeira_______________________________________________________ 298 


