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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS – CÂMPUS JATAÍ 

ATA Nº. 021/2013/CAJ/UFG 

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DO CAMPUS JATAÍ 

REALIZADA EM 30 DE OUTUBRO DE 2013. 

Aos trinta de outubro de dois mil e treze às quatorze horas e quatorze minutos reuniram-se no auditório 1 

maior da Unidade Jatobá, Campus Jataí da Universidade Federal de Goiás, sob a presidência do Prof. Wagner 2 

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

Gielfi, Coordenador do Curso de Agronomia; Prof.ª Ivanildes Solange da Costa Barcelos, Coordenadora do 4 

Curso de Biomedicina; Prof. Marcos Gonçalves Santana, Coordenador do Curso de Educação Física 5 

Bacharelado; Profª. Cátia Regina Assis Almeida Leal, Coordenadora do Curso de Educação Física 6 

Licenciatura; Prof. Luis Antônio Serrão Contim, Coordenador do Curso de Ciências Biológicas Bacharelado; 7 

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

Marcos Wagner de Souza Ribeiro, Coordenador do Curso de Ciência da Computação; Prof.ª Helga Maria 9 

Martins de Paula, Coordenadora do Curso de Direito; Prof. Luiz Almeida da Silva, Coordenador do Curso de 10 

Enfermagem; Prof. Robson Schaff Corrêa, Coordenador do Curso de Engenharia Florestal, Prof. Maurício 11 

José Alves Bolzam, Coordenador do Curso de Física; Prof. Raimundo Agnelo Soares Pessoa, Representando 12 

o Coordenador do Curso de História; Prof. Evandro César Clemente, Coordenador do Curso de Geografia; 13 

Prof.ª Vânia Carmem Lima Dias, Coordenadora do Curso de Letras; Prof.ª Neuda Alves do Lago, 14 

Coordenadora do Curso de Letras Inglês; Prof. Esdras Teixeira Costa, Coordenador do Curso de Matemática; 15 

Prof. Dyomar Toledo Lopes, Coordenador do Curso de Medicina Veterinária; Prof.ª Rosely Ribeiro Lima, 16 

Coordenadora do Curso de Pedagogia; Prof. Nilton César Barbosa, Coordenador do Curso de Psicologia; 17 

Prof. Ricardo Alexandre Figueiredo de Matos, Coordenador do Curso de Química Bacharelado; Prof. 18 

Gildiberto Mendonça de Oliveira, Coordenador do Curso de Química Licenciatura; Prof. Arthur dos Santos 19 

Mascioli, Coordenador do Curso de Zootecnia; Prof. Edésio Fialho dos Reis, Coordenador do Mestrado em 20 

Agronomia; João Batista Pereira Cabral, Coordenador do Mestrado em Geografia; Prof.ª Luciana Aparecida 21 

Elias, Coordenadora do Mestrado em Matemática; Prof.ª Alessandra Feijó Marcondes Viu, representante dos 22 

Professores Associados; Prof.ª Cecília Nunes Moreira, representante dos Professores Adjuntos; Prof. 23 

Fernando Silva dos Santos, representando os professores Assistentes; Prof. Ricardo Alexandre Figueiredo de 24 

Matos, Representante do Presidente da CIS; Os Servidores: Josie Melissa Acelo Agrícola, Ricardo Porto 25 

Simões Mathias, Alécio Perini Martins e Jefferson Fernando Naves Pinto; representando os servidores 26 

técnico-administrativos; Os Discentes Guilherme Cardoso Japonês, Renan Vinícius Aranha, Rodrigo 27 

Rezende de Assis, representantes dos discentes. Verificado o “quórum”, o Sr. Presidente declarou abertos os 28 

trabalhos. Primeiro Ponto da Pauta: O Presidente iniciou os informes passando a palavra para a Prof.ª 29 

Giulena Rosa Leite, para que ela passasse o Primeiro Informe: V Conferência Municipal de Saúde de 30 

Jataí – Go: “A Saúde Que Temos e o SUS Que Queremos”. A Professora disse que era conselheira da 31 

saúde representando o Câmpus Jataí e fez o convite para participação na Conferência de Saúde, que era o 32 

espaço destinado a congregar entidades representativas de vários segmentos para tratar de temas 33 
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preconizados e de ouvir as contribuições da sociedade sobre os principais pontos a serem contemplados pela 34 

política de saúde que será elaborada e implementada nos próximos anos. Lembrando que é realizada 35 

mediante convocação do executivo ou da sociedade civil, no âmbito local, por agrupamentos regionais de 36 

municípios ou quaisquer outras formas de associação, o evento acontecerá no dia 07/12/2013 (sete de 37 

dezembro de dois mil e treze), das 7:30 (sete horas e trinta minutos) às 18:00 (dezoito) horas no Centro de 38 

Cultura e Eventos Dom Benedito Domingos Cóscia. A Professora disse ainda que nessa conferência elegerão 39 

as entidades que serão partes do próximo mandato do conselho. Disse que após a conferência, caso a 40 

Universidade Federal permaneça com representação, então é necessário eleger os conselheiros e por este 41 

motivo, é importante divulgar para que os interessados sejam apontados pelo conselho diretor, será eleito um 42 

conselheiro e um suplente, para mandato de dois anos. Segundo Informe: CISSP (Comissão Interna de 43 

Saúde do Servidor Público): O Presidente informou que conforme solicitação da Engenheira de Segurança 44 

do Trabalho, Adriana Andrade de Santana era importante que a CISSP (Comissão Interna de Saúde do 45 

Servidor Público) tenha pelo menos um técnico de laboratório, um docente de cada laboratório e que todos 46 

os cursos de graduação tenham representantes, sejam eles técnicos ou docentes, Diante disso a CISSP 47 

(Comissão Interna de Saúde do Servidor Público) decidiu divulgar via Conselho Diretor para verificar quem 48 

tinha o interesse de ingressar nessa comissão, então, os interessados, favor encaminhar os nomes para a 49 

Direção. Terceiro Informe: Halloween: A Prof.ª Santinha Neuda Alves do Lago disse que falava em nome 50 

do Curso de Letras, falou do ponto de pauta que passou no Conselho Diretor sobre o uso do pátio da Unidade 51 

Riachuelo para eventos, disse que a solicitação de uso deveria ser feita para as coordenações com bastante 52 

antecedência, agora com a celebração do Halloween, que ocorre normalmente no dia 30 (trinta) do mês de 53 

outubro, para não interferir nas aulas os organizadores resolveram fazer no dia dois de novembro (sábado), 54 

respeitando os colegas pelo fato de ter aula, e na semana passada receberam a informação somente na sexta-55 

feira da realização de um evento na quinta-feira às 20 horas (vinte), sendo que a festa foi marcada para 56 

sábado para não atrapalhar as aulas, disse que sabia que o evento era importante, porém o ocorrido foi 57 

lastimável. A Prof.ª Vânia Carmem Lima disse que o evento não era da Universidade Federal de Goiás. O 58 

Presidente disse que o evento era sim da Universidade, tratava-se de uma parceria com do SESC (Serviço 59 

Social do Comércio), disse que na época da programação era para os eventos ocorrerem no Centro de 60 

eventos, mas devido a uns contratempos esse teve que ocorrer no Câmpus, mas o evento estava planejado 61 

desde o início do ano. A Prof.ª Vânia Carmem Lima disse que lamentava não terem sido informados. O 62 

Presidente disse que o evento era coordenado por um professor do Curso de Pedagogia da Unidade 63 

Riachuelo. A Prof.ª Santinha Neuda Alves do Lago disse que o evento era importantíssimo, mas que poderia 64 

ter sido planejado com os cursos, para organizarem as aulas com antecedência. O Presidente disse que 65 

gostaria que o Prof. Alípio Rodrigues de Sousa Neto, coordenador do projeto, estivesse aqui para expor sobre 66 

o projeto, pois foi feito todo um planejamento, disse que achava que poderia conciliar e adaptar as aulas 67 

junto a isso. O Prof. Fernando Silva dos Santos disse que a regulamentação da resolução do uso do pátio 68 

ainda não passou no conselho, então a utilização, atividades previamente marcadas não estavam dentro de 69 

resoluções, pois a resolução ainda não estava pronta. O Presidente disse que a divulgação do evento passou 70 

pela página do Câmpus repetida vezes, disse que isso poderia ser rediscutido, mas era um evento muito 71 
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grande, tinha investimentos do SESC (Serviço Social do Comércio), e as atividades culturais deviam ser 72 

apoiadas. Quarto Informe: SIGRH (Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos): O Presidente 73 

informou que os servidores tinham que entrar no sistema SIGRH (Sistema Integrado de Gestão de Recursos 74 

Humanos) para marcar férias e a Direção tinha que homologar, e isto só era possível dentro do prazo, após o 75 

sistema fechava, também não era possível homologar férias no período de aulas. Quinto Informe: 76 

Concursos para Professores: O Presidente informou que ocorreram alguns recursos em concursos para 77 

professores efetivos e que encerraram as inscrições para os dez concursos abertos para o Curso de Medicina 78 

e que apenas sete áreas tiveram inscrições homologadas, disse ainda que o prazo de realização dos concursos 79 

era de onze de novembro a dez de dezembro. A Prof.ª Vânia Carmem Lima questionou sobre o recurso na 80 

área de Literatura. O Presidente disse que estava no CONSUNI (Conselho Universitário) e que seria 81 

apreciado na próxima reunião de novembro. Segundo Ponto da Pauta: Apreciação das atas: 23/05/2012; 82 

20/06/2012 e 19/09/2012. A Prof.ª Alessandra Feijó Marcondes Viu solicitou tempo para leitura das atas, 83 

então as atas dos dias 20/06/2012 e 19/09/2012 foram retiradas da pauta e serão apreciadas na próxima 84 

reunião. Em apreciação a ata do dia 23/05/2012: na linha de número vinte e cinco o Prof. Fernando Silva dos 85 

Santos solicitou que fosse substituída a palavra interrompeu por: pediu a palavra; na linha de número 86 

cinquenta e oito ele pediu que a palavra, mas fosse substituída por: e; Na linha de número oitenta e oito o 87 

nome correto era mandato de Injunção e não “Mandato de Junção”, como foi digitado. Na linha duzentos e 88 

vinte e nove na fala do Presidente a palavra correta era sequência e não segurança, como foi digitado, ainda 89 

nesta linha a palavra ao estava repetida e na linha quatrocentos e sete a palavra piquete estava digitada de 90 

forma incorreta. Após observações, com as devidas correções, a ata foi aprovada com o registro de 16 91 

(dezesseis) votos favoráveis e 15 (quinze) abstenções. Em seguida o Presidente parabenizou a Prof.ª Levi 92 

Carina Terribile pela aprovação do Projeto CTInfra. Terceiro Ponto da Pauta: Projeto de pesquisa: Valores 93 

de referência para o teste de caminhada de seis minutos em crianças saudáveis. Coordenadora: Patrícia de Sá 94 

Barros, do interesse do curso de Fisioterapia. Quarto Ponto da Pauta: Projeto de pesquisa: A sobrecarga 95 

na qualidade de vida dos cuidadores de pacientes com transtorno mental atendidos em CAPS da região 96 

Sudoeste de Goiás – Brasil. Coordenadora: Ana Lúcia Rezende Souza, do interesse do curso de Fisioterapia. 97 

Quinto Ponto da Pauta: Projeto de pesquisa: Conservando as árvores na mata, a água no rio e o homem na 98 

terra. Coordenadora: Raquel Maria de Oliveira, do interesse do curso de Geografia. Sexto Ponto da Pauta: 99 

Projeto de pesquisa (Prorrogação): Substratos para produção de Mauritia flexuosa L.f. (Arecaceae). 100 

Coordenador: Robson Schaff Corrêa, do interesse do curso de Engenharia Florestal, relatados pela Comissão 101 

do Conselho Diretor e lidos pela Prof.ª Levi Carina Terribile, todos com pareceres favoráveis. Em discussão, 102 

sem observações. Em votação, os pareceres foram aprovados com o registro de 32 (trinta e dois) votos 103 

favoráveis e 1 (uma) abstenção. Sétimo Ponto da Pauta: Plano de trabalho: Caracterização morfológica e 104 

genética de matrizes de espécies nativas de ocorrência no bioma Cerrado – Coordenador: Edésio Fialho dos 105 

Reis, do interesse do curso de Ciências Biológicas. Oitavo Ponto da Pauta: Núcleo de estudo 106 

(Prorrogação): Núcleo de Estudos, Pesquisa e Extensão em Agroecologia e Agricultura Familiar – 107 

NEAF/UFG. Coordenador: Prof. Hildeu Ferreira de Assunção, do interesse do curso de Geografia, relatados 108 

pela Comissão do Conselho Diretor e lidos pela Prof.ª Levi Carina Terribile, todos com pareceres favoráveis. 109 
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Em discussão, sem observações. Em votação, os pareceres foram aprovados com o registro de 32 (trinta e 110 

dois) votos favoráveis e 1 (uma) abstenção. Nono Ponto da Pauta: Relatório Semestral de Pós-111 

Graduação Doutorado da Prof.ª Ana Lúcia Rezende Souza, do interesse curso de Fisioterapia. Décimo 112 

Ponto da Pauta: Relatório Semestral de Pós-Graduação Doutorado do Prof. Luís César de Souza, do 113 

interesse curso de Educação Física. Décimo Primeiro Ponto da Pauta: Relatório Semestral de Pós-114 

Graduação Doutorado da Prof.ª Renata Machado de Assis, do interesse curso de Educação Física. Décimo 115 

Segundo Ponto da Pauta: Afastamento Pós-Graduação Doutorado da Prof.ª Keila Márcia Ferreira de 116 

Macêdo, do interesse do curso de Educação Física, a coordenação do curso é favorável ao pedido 117 

condicionada a manutenção do substituto. Décimo Terceiro Ponto da Pauta: Relatório Semestral de Pós-118 

Graduação Doutorado do Prof. Fábio Marineli, do interesse curso de Física. Décimo Quarto Ponto da 119 

Pauta: Relatório Semestral de Pós-Graduação Doutorado do Prof. Alysson Tobias Ribeiro da Cunha, do 120 

interesse curso de Matemática. Décimo Quinto Ponto da Pauta: Relatório Semestral de Pós-Graduação 121 

Doutorado do Prof. Flávio Gomes de Moraes, do interesse curso de Matemática. Décimo Sexto Ponto da 122 

Pauta: Relatório semestral de Pós-Graduação Doutorado do Prof. José Sílvio de Oliveira, do interesse 123 

curso de Pedagogia. Décimo Sétimo Ponto da Pauta: Prorrogação Pós-Graduação Doutorado do Prof. 124 

José Sílvio de Oliveira, do interesse curso de Pedagogia, relatados pela Comissão do Conselho Diretor e 125 

lidos pela Prof.ª Levi Carina Terribile, todos com pareceres favoráveis. Em discussão, o Prof. Ricardo de 126 

Mattos Santa Rita disse que o Curso de Educação Física estava assegurado, pois com as vagas do Curso de 127 

Medicina, o banco de vagas seria maior. O Presidente disse que o Câmpus estava com 54 (cinquenta e 128 

quatro) substitutos. Após discussões, em votação, os pareceres foram aprovados com o registro de 29 (vinte e 129 

nove) votos favoráveis e 3 (três) abstenções. Décimo Oitavo Ponto da Pauta: Processos de Estágio 130 

Probatório e Progressão Horizontal. Relator CAD/CAJ. Processos de Estágio Probatório e Progressão 131 

Horizontal relatados pela Comissão Presidida pela Prof.ª Cecília Nunes Moreira: Processo de Estágio 132 

Probatório: Processo 23070.019166/2010-51 – Tatiana Franca Rodrigues; Processos de Progressão 133 

Horizontal: Processo 23070.008133/2010-86 – Ariel Eurides Stela; Processo 23070.016730/2010-84 – 134 

Frederico Augusto Toti; Processo 23070.012478/2010-34 – Danival Vieira de Freitas; Processo 135 

23070.019925/2010-86 – Graziele Alves Amaral. Processos de Estágio Probatório e Progressão 136 

Horizontal relatados pela Comissão Presidida pela Prof.ª Sandra Aparecida Benite Ribeiro: Estágio 137 

Probatório: Processo: 23070.022567/2012-51: Suzana Ribeiro Lima Oliveira; Processo: 138 

23070.004396/2013-69: José Benedito Guimarães Júnior; Processo:23070.016041/21010-70: Flavio Ferreira 139 

Borges; Processo: 23070.019166/2010-51: Tatiana Franca Rodrigues; Processo: 23070.005075/2010-39: 140 

Martha Ribeiro Bonilha; Processo: 23070.001447/2011-39 – Marlene Andrade Martins; 141 

Processo:23070.016037/2010-10 – José Higino Damasceno Júnior; Processo:23070.008272/2010-18 – 142 

Valcinir Aloísio Scalla Vulcani 23070.005125/2011-69 – Evandro César Clemente; 143 

Processo:23070.01299712012-64 – Tatiana Machiavelli Carmo Souza; Processo:23070.004841/2010-48 – 144 

Maria Lemke Loiola; Processo: 23070.013004/2012-71 – Carla Gomes Machado; Processo: 145 

23070.011024/2011-27 – Denise Silva de Oliveira; Processo: 23070.019526/2010-52 – Ângela Rodrigues 146 

Luiz. Progressão Horizontal: Processo: 23070.024113/2012-14: Fabiano Campos Lima; Processo: 147 
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23070.001883/2012-99: Lúcia Helena Moreira de Medeiros Oliveira; Processo: 23070.001825/2013-46: 148 

Núbia de Souza Lobato; Processo: 23070.008116/2012-19: Esdras Teixeira Costa; Processo: 149 

23070.008012/2013-87: Luciana Celeste Carneiro; Processo: 23070.001110/2013-93: Raphaella Barbosa 150 

Meirelles Bartoli; Processo: 23070. 023428/2012-44: Luís César de Souza; Processo: 23070.000373/2013-151 

85: Rodrigo Paschoal Prado; Processo: 23070.022973/2012-13: Renata Cristina de Sousa Nascimento. 152 

Processo: 23070.026818/2010-12: Luís César de Souza; Processo: 23070.023427/2012-08 – Flávio Ferreira 153 

Borges. Processo de Dedicação Exclusiva: Processo 23070.006974/2011-30 – Flávio Ferreira Borges; 154 

Processo Alteração de Carga Horária: Processo 23070.023305/2010-41 – Alexandre Rodrigo Choupina 155 

Andrade Silva. Todos os relatos parciais, finais, relatos de progressões e alterações de cargas horárias com 156 

pareceres favoráveis. Em discussões, sem observações. Em votação, foram aprovados com o registro de 31 157 

(trinta e um) votos favoráveis e 1 (uma) abstenção. A Prof.ª Cecília Nunes Moreira falou sobre as 158 

progressões passadas hoje que ainda foram avaliadas pela resolução antiga, disse que o Prof. Jefone de Melo 159 

Rocha virá em jataí para uma reunião em quatro de novembro, para esclarecimentos quanto a nova 160 

resolução. Informou que para as progressões os professores precisariam das avaliações docentes. Disse que 161 

aproveitava sua fala para já solicitar uma reunião extraordinária no mês de novembro para aprovação de 162 

progressões. O Presidente informou que a portaria da comissão de avaliação docente para associados estava 163 

vencida e que precisava formar uma nova comissão. Décimo Nono Ponto da Pauta: Projetos de Extensão 164 

e Cultura, relatado pelo Prof. Ricardo Alexandre Figueiredo de Matos, o relator apresentou o Relatório das 165 

Ações de Extensão, o referido relatório de atividades de Extensão do Campus de Jataí — UFG compreende o 166 

período de 03 de outubro a 20 de outubro de 2013. No referido período foram avaliadas 13 (treze) ações de 167 

extensão divididas da seguinte forma: Sete Cadastros de Ação de Extensão; três retificações de cadastro de 168 

ação de extensão; um relatório parcial de ação de extensão; um relatório final de ação de extensão; um 169 

recadastro de ação de extensão. Destas, oito ações avaliadas foram aprovadas pelo Presidente da CS e 170 

encaminhadas ao Diretor da Unidade e cinco foram devolvidas ao proponente para devidas retificações. Sem 171 

mais a expor, e salvo Juízo em contrário, sugiro a aprovação do referido Relatório. Seguem apresentadas 172 

neste relatório as ações de extensão encaminhadas para cadastro inicial, renovação e apresentação de 173 

relatórios parciais e finais, e relatadas pelo Presidente da CIS no período compreendido entre 03 de outubro a 174 

20 de outubro de 2013: Elaboração e Apresentação Audiovisual: ferramenta on line Prezi. Coordenadora: 175 

Ângela Rodrigues Luiz. Cadastro de Ação de Extensão devolvido ao proponente; Avaliação agronômica de 176 

novas tecnologias em fertilizantes; Coordenador: Simério Carlos Silva Cruz. Cadastro de Ação de Extensão 177 

devolvido ao proponente; Jornada do PIBID do Campus Jatai – UFG. Coordenadora: Maria de Lourdes Faria 178 

dos Santos Paniago. Cadastro de Ação de Extensão aprovado pelo Presidente da CIS e encaminhado ao 179 

Diretor da Unidade; IV Fórum de integração do Curso de Enfermagem UFG, Campus Jataí. Coordenadora: 180 

Valquíria Coelho Pina Paulino. Cadastro de Ação de Extensão devolvido ao proponente; II Jornada de Saúde 181 

do Servidor Púbico da UFG/CAJ. Coordenador: Roberto Borges Filho Cadastro de Ação de Extensão 182 

aprovado pelo Presidente da CIS e encaminhado ao Diretor da Unidade; SEMEART – viva mais dançando. 183 

Coordenadora: Letícia Lemos Ayres da Gama Bastos. Cadastro de Ação de Extensão aprovado pelo 184 

Presidente da CIS e encaminhado ao Diretor da Unidade; Fiscalização no Tom & o Leiteiro da Raça Gir – 41 185 



6 

 

Exposição Agropecuária de Jataí (EXPAJA), Coordenadora: Ana Luísa Aguiar de Castro. Cadastro de Ação 186 

de Extensão aprovado pelo Presidente da CIS e encaminhado ao Diretor da Unidade; Atendimento Médico 187 

Veterinário a Cães e Gatos da Região Sudoeste Goiana no Hospital Veterinário da Universidade Federal de 188 

Goiás, Campus Jataí. Coordenadora: Andreia Vitor Couto do Amaral. Retificação de Ação de Extensão 189 

aprovado pelo Presidente da CIS e encaminhado ao Diretor da Unidade; Vermicompostagem: a minhoca a 190 

favor do meio ambiente. Coordenadora: Ana Luísa Aguiar de Castro. Retificação de Ação de Extensão 191 

aprovado pelo Presidente da CIS e encaminhado ao Diretor da Unidade; SEMEART – viva mais dançando. 192 

Coordenadora: Letícia Lemos Ayres da Gama Bastos. Retificação de Ação de Extensão aprovado pelo 193 

Presidente da CIS e encaminhado ao Diretor da Unidade. Ações psicossociais ao público de moradores de 194 

rua e ou situação de rua da cidade de Jataí. Coordenadora: Simone dos Santos Abadia. Relatório Parcial de 195 

Ação de Extensão. Devolvido ao proponente. Competência Profissional e habilidades sociais: a importância 196 

das Ciências Sociais na Enfermagem. Coordenadora: Estael de Lima Gonçalves. Relatório Final de Ação de 197 

Extensão aprovado pelo Presidente da CIS e encaminhado ao Diretor da Unidade; Centro de Línguas 198 

CAJIUFG. Coordenadora: Fernanda Cunha Sousa. Recadastro de Ação de Extensão devolvido ao 199 

proponente. Após o relato o Presidente informou que o Prof. Ricardo Alexandre Figueiredo de Matos 200 

assumirá a coordenação do Curso de Química e que o Presidente da CIS será o Prof. Paulo Roberto 201 

Rodrigues Meira. O Prof. Ricardo Alexandre Figueiredo de Matos disse que essa seria sua última reunião 202 

como Presidente da CIS, pois estes eram relatos que ficaram pendentes da última reunião até hoje. Em 203 

votação os relatos foram aprovados com o registro de 31 (trinta e um votos favoráveis e 2 (duas) abstenções. 204 

O Prof. Ricardo Alexandre Figueiredo de Matos disse que os certificados do Espaço das Profissões, do 205 

Educar na Praça e da Expaja ficarão disponíveis on line, mas alguns alunos monitores, alunos e professores 206 

não estão com o nome na lista, então ele pediu para quem não tiver, que continue enviando e-mail para 207 

ajustes. Os pontos vigésimo e vigésimo primeiro foram retirados da pauta. Vigésimo Ponto da Pauta: 208 

Alteração de Carga Horária de Núcleo Livre do Curso de Psicologia. Relator: Coordenador do Curso de 209 

Psicologia (Retirado da pauta, já apreciado); Vigésimo Primeiro Ponto da Pauta: Alteração de Carga 210 

Horária de Núcleo Livre do Curso de Biomedicina. Relator: Coordenador do Curso de Biomedicina 211 

(Retirado da pauta, já apreciado); Vigésimo Segundo Ponto da Pauta: Núcleo Docente Estruturante do 212 

Curso de Enfermagem, relatado pelo Prof. Luiz Almeida da Silva, o relator solicitou que a inclusão da 213 

Presidente fosse feita com efeito retroativo, pois foi um equívoco na época da solicitação da portaria o não 214 

envio do nome da professora, foi solicitado também a retirada do nome da Prof.ª Ivanildes Solange da Costa 215 

Barcelos, ficando a seguinte composição: Prof.ª Valquíria Coelho Pina Paulino (Presidente), Prof. Luiz 216 

Almeida da Silva, Prof.ª Cristiane José Borges, Prof.ª Marise Ramos de Sousa, Prof.ª Ângela Pereira Lima 217 

Nogara, Prof.ª Giulena Rosa Leite dos Anjos e Prof. Marcos Lázaro Morelli. Em votação a composição do 218 

Núcleo Docente Estruturante foi aprovada com o registro de 31 (trinta e um) votos favoráveis e 1 (uma) 219 

abstenção. Vigésimo Terceiro Ponto da Pauta: Processo 23070.005843/2013-05 – Unidade Concurso 220 

para Professor Efetivo – Recursos interpostos – Recurso interposto pela Candidata Érica Ferreira 221 

Melo – relatado pela Comissão de Avaliação de Recursos do CAJ/UFG. O Presidente leu o relato da 222 

comissão: “Após avaliação dos argumentos apresentados pela candidata, a Comissão de Avaliação de 223 
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Recursos resolveu: Quanto à solicitação de reavaliação da prova escrita, baseada na argumentação de que a 224 

presente candidata redigiu um texto com fundamentação teórica, a Comissão de Recursos informa que 225 

indefere a solicitação baseado no fato de que cada membro da Banca Avaliadora tem autonomia sobre os 226 

critérios adotados, respeitando as diretrizes mencionadas no Artigo 20 da Resolução Conjunta – CONSUNI-227 

CEPEC nº. 01/2013; Quanto à solicitação de reavaliação da prova didática, baseada na argumentação de que 228 

a presente candidata disponibilizou o plano de aula e que cumpriu com o tempo estipulado, a Comissão de 229 

Recursos informa que Indefere a solicitação baseada mais uma vez no fato de que cada membro da Banca 230 

Avaliadora tem autonom ia sobre os critérios adotados, respeitando as diretrizes mencionadas no Artigo 22 231 

da Resolução Conjunta - CONSUNI-CEPEC n.º 01/2013. Quanto à solicitação de recontagern na prova de 232 

títulos, baseado na argumentação de que a Banca Avaliadora demonstrou insegurança sobre o Edital do 233 

Concurso, a Comissão de Recursos informa que a Banca Avaliadora cumpriu todas as exigências 234 

mencionadas no Artigo 25 CEPEC/CONSUNI n.º 01/2013, conforme demonstra a Tabela de Apuração do 235 

Resultado nas páginas 228 a 231 e 233 a 236 dos autos do processo. Portanto, a presente comissão indefere a 236 

recontagern da prova de títulos.” Em seguida o Presidente leu a resposta do Recurso interposto pela 237 

Candidata Renata Silva Pamplona, conforme segue: “Após avaliação dos argumentos apresentados pela 238 

candidata, a Comissão de Avaliação de Recursos, representando o Conselho Diretor deste Campus, conforme 239 

estabelece a Portaria 231/2013-CAJ/UFG: Informa que cada membro da Banca Avaliadora tem autonomia 240 

sobre os critérios adotados, respeitando as diretrizes mencionadas no Artigo 20 da Resolução Conjunta – 241 

CONSUNI-CEPEC n.º 01/ /2013; Informa que a discrepância existente entre as notas das provas didática e 242 

escrita é passível de ocorrência dada a natureza distinta dos elementos avaliados, conforme os Artigos 20 e 243 

22 da Resolução Conjunta – CONSUNI-CEPEC n.º 01/2013; Informa que as duas primeiras Proclamações 244 

de Resultados, páginas 232 e 237 dos autos do processo, estão em conflito com o Anexo I do Edital de 245 

Abertura de Concurso Público n.º 53/2013, que menciona o número de classificados é proporcional ao 246 

número de vagas do concurso em progresso, ou seja, há 02 (duas) vagas e, portanto, a Banca Avaliadora 247 

deveria apresentar o número de 09 (nove) candidatos classificados, desde que estes obtiveram notas mínimas 248 

classificatórias, de acordo com o artigo 31, § 3 do CEPEC-CONSUNI-01/2013. Entretanto, houve a 249 

retificação da Proclamação dos Resultados, conforme consta na página 239  (Duzentos e trinta e nove) dos 250 

autos do processo. Portanto, a ordem de classificação dos candidatos não foi afetada depois da retificação da 251 

Proclamação e, portanto a Comissão de Recursos indefere o pedido de revisão de nota referente à prova 252 

escrita”. Em seguida o Presidente leu o relato do parecer sobre o Recurso interposto pela Candidata 253 

Simone Freitas Pereira Costa, conforme segue: Após avaliação dos argumentos apresentados pela 254 

candidata, a Comissão de Avaliação de Recursos, representando o Conselho Diretor deste Campus, conforme 255 

estabelece a Portaria 231/2013-CAJ/UFG, resolve: Quanto à solicitação de reavaliação da prova escrita, 256 

baseado na argumentação de que a presente candidata realizou a articulação necessária temática do ponto 257 

sorteado, a Comissão de Recursos informa que indefere a solicitação baseado no fato de que cada membro da 258 

Banca Avaliadora tem autonomia sobre os critérios adotados, respeitando as diretrizes mencionadas no 259 

Artigo 20 da Resolução Conjunta – CONSUNI-CEPEC n.º 01/2013; Quanto à solicitação de reavaliação da 260 

prova didática, baseado na argumentação de que a presente candidata disponibilizou o plano de aula e que 261 
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cumpriu com o tempo estipulado, a Comissão de Recursos informa que indefere a solicitação baseado 262 

novamente no fato de que cada membro da Banca Avaliadora tem autonomia sobre os critérios adotados, 263 

respeitando as diretrizes mencionadas no Artigo 22 da Resolução Conjunta – CONSUNI-CEPEC n.º 264 

01/2013; Quanto à solicitação de recontagem no memorial, baseado na argumentação de que a sua defesa foi 265 

sucinta e pautou-se em sua experiência de docente, a Comissão de Recursos informa que a Banca Avaliadora 266 

cumpriu com todas as exigências mencionadas nos Artigos 26, 27 e 28 da Resolução Conjunta 267 

CEPEC/CONSUNI no. 01/2013. Portanto, a presente comissão indefere a solicitação; Quanto à solicitação 268 

de recontagem na prova de títulos, baseado na argumentação de que possui publicações e quatro (04) anos de 269 

experiência no ensino superior, a Comissão de Recursos informa que a Banca Avaliadora cumpriu todas as 270 

exigências mencionadas no Artigo 25 CEPEC/CONSUNI no. 01/2013, conforme demonstra a Tabela de 271 

Apuração do Resultado nas páginas 228 a 23 1 e 233 a 236 dos autos Processo. Portanto, a presente comissão 272 

indefere a recontagem da prova de títulos.” Em discussão, em seguida em votação os pareceres foram 273 

aprovados com o registro de 27 (vinte e sete) votos favoráveis e 6 (seis) abstenções. Vigésimo Quarto Ponto 274 

da Pauta: Processo 23070.005914/2013-61 - Unidade Concurso para Professor Efetivo – Recurso 275 

interposto – Área: Direito do Trabalho, Processo do Trabalho e Prática Trabalhista, relatado pela  Comissão 276 

de Avaliação de Recursos do CAJ/UFG. O Presidente leu o relato do parecer sobre o Recurso interposto 277 

pela candidata Carolina Ferreira de Souza, conforme segue: “Após avaliação dos argumentos 278 

apresentados pela candidata e com base na Resolução Conjunta CONSUNI/CEPEC N.º 01/2007, a Comissão 279 

de Avaliação de Recursos, representando o Conselho Diretor deste Campus, conforme estabelece a Portaria 280 

231/20 13-CAJ/UFG, resolve deferir o pedido de homologação da inscrição.” Em votação, o parecer da 281 

comissão foi aprovado com o registro de 31 (trinta e um votos favoráveis) e 2 (duas) abstenções. Inclusão de 282 

Ponto de Pauta: Recurso Interposto, Processo N.º 23070.016498/2013-27 – Unidade Concurso para 283 

Professor Efetivo, Área Pediatria. O Presidente leu o relato do parecer sobre o Recurso interposto pela 284 

candidata Julianni Bernardelli Lacornbe, conforme segue: Após avaliação dos argumentos apresentados pela 285 

candidata e com base na Resolução Conjunta CONSUNI/CEPEC N.º 01/2007, a Comissão de Avaliação de 286 

Recursos. Representando o Conselho Diretor deste Campus, conforme estabelece a Portaria N.º 287 

231/2013CAJ/UFG. resolve DEFERIR o pedido de homologação da inscrição. Em votação, o parecer da 288 

comissão foi aprovado com o registro de 29 (vinte nove votos favoráveis) e 3 (três) abstenções. Vigésimo 289 

Quinto Ponto da Pauta: Processo 23070.005829/2013-01 – Unidade Concurso para Professor Efetivo - 290 

Resultado – Área Genética e Biologia Evolutiva, relatado pelo Presidente do Conselho Diretor, candidatos 291 

aprovados: Primeiro: Iderval da Silva Júnior Sobrinho; Segundo: Alexandra Sanches; Terceiro: Thais Roseli 292 

Correa; Quarto: Natácia Evangelista Lima. Banca avaliadora composta pelos professores: Edésio Fialho dos 293 

Reis (Presidente), Luís Antônio Serrão Contim Luiz Antônio dos Santos Dias. Vigésimo Sexto Ponto da 294 

Pauta: Processo 23070.005827/2013-12 – Unidade Concurso para Professor Efetivo – Resultado – Área 295 

Geografia Humana, relatado pelo Presidente do Conselho Diretor, candidatos aprovados: Primeiro: Maria 296 

José Rodrigues; segundo: Cláudia Marques Roma; Terceiro: Elisa Pinheiro de Freitas. Banca avaliadora 297 

composta pelos professores: Márcio Rodrigues Silva (Presidente); Evandro César Clemente e Hildeu Ferreira 298 

da Assunção. Vigésimo Sétimo Ponto da Pauta: Processo 23070.006541-2013-46 – Unidade Concurso 299 
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para Professor Efetivo - Resultado – Área Enfermagem em Saúde Mental, relatado pelo Presidente do 300 

Conselho Diretor, candidatos aprovados: Primeiro: Lucila Pessuti Ferri; Segundo: Vagner Ferreira do 301 

Nascimento; Terceiro: Juliana Burgo Godoi Alves. Banca Avaliadora composta pelos professores: Luiz 302 

Almeida da Silva (Presidente), Camila Cardoso Caixeta e Cledia Lopes. Vigésimo Oitavo Ponto da Pauta: 303 

Processo 23070.006533/2013-08 – Unidade Concurso para Professor Efetivo – Resultado – Área 304 

Enfermagem e Saúde Coletiva (20 horas), relatado pelo Presidente do Conselho Diretor, candidatos 305 

aprovados: Primeiro: Cácia Régia de Paula; Segundo: Edward Meirelles de Oliveira; Terceiro: Lucila Pessuti 306 

Ferri; Quarto: Luciene Carneiro Moraes; Quinto: Ediálida Costa Santos. Banca avaliadora composta pelas 307 

professoras: Sandra Maria Brunini de Souza (Presidente), Cinira Magali Fortuna e Roselma Lucchese. 308 

Vigésimo Nono Ponto da Pauta: Processo 23070.005821/2013-37 – Unidade Concurso para Professor 309 

Efetivo - Resultado – Área Parasitologia Veterinária e Doenças Parasitárias dos Animais Domésticos, 310 

relatado pelo Presidente do Conselho Diretor, candidatos aprovados: Primeiro: Welber Daniel Zanetti Lopes; 311 

Segundo: Dirceu Guilherme de Souza Ramos; Terceiro: Daniel Bartoli de Sousa; Quarto: Caroline Rocha de 312 

Oliveira Lima; Quinto: Thays Nascimento Costa. Banca Avaliadora composta pelos professores: Henrique 313 

Trevizoli Ferraz (Presidente), Rosângela Maria Rodrigues e Ipojucan de Goiás Brasil. Trigésimo Ponto da 314 

Pauta: Processo 23070.0011296/2013-99 – Unidade Concurso para Professor Efetivo – Resultado – 315 

Área Didática e Prática de Ensino de História, relatado pelo Presidente do Conselho Diretor, candidatos 316 

aprovados: Primeiro: Ana Lorym Soares; Segundo: Danyllo Di Giorgio Martins da Mota; Terceiro: Geoge 317 

Leandro Seabra Coelho; Quarto: Carolina do Carmo Castro e Quinto: Anísio José Pereira Filho. Banca 318 

Avaliadora composta pelos professores: Sandra Nara da Silva Novais (Presidente), Miguel Rodrigues de 319 

Sousa Neto e Maria Lemke. Trigésimo Primeiro Ponto da Pauta: Processo 23070.012971/2013-05 – 320 

Unidade Concurso para Professor Efetivo – Resultado – Área Química Geral e Físico-Química, relatado 321 

pelo Presidente do Conselho Diretor, candidatos aprovados: Primeiro: Douglas Silva Machado; Segundo: 322 

Tatiane Moraes Arantes; Terceiro: Tatiane Batista. Banca Avaliadora composta pelos professores: Maria 323 

Helena Sousa (Presidente), Giovanni Cavichioli Petrucelli e Ana Paula Ramos. Em votação, os resultados 324 

foram aprovados com o registro da unanimidade dos votos. Trigésimo Segundo Ponto da Pauta: Processo 325 

23070.007873/2013-48 – Acadêmico Exposição de Motivos – Extraordinário Domínio de Conteúdo da 326 

Acadêmica Yasmim Santos Silva, Curso de Agronomia, relatado pelo Presidente do Conselho Diretor de 327 

acordo com a resolução CEPEC Nº. 728 (setecentos e vinte e oito) que regulamenta, no âmbito dos Cursos 328 

de Graduação da Universidade Federal de Goiás, a avaliação de aproveitamento de estudos para alunos com 329 

extraordinário domínio de conteúdo, verifica-se o seguinte: 1 – Conforme consta às folhas de nº. 22 (vinte e 330 

dois) do presente processo a discente obteve dos membros da banca a média final igual a 7,15, na disciplina 331 

Ecotoxicologia de Produtos Fitossanitários. 2 – Considerando o inciso III do artigo 6º da resolução CEPEC 332 

Nº. 728 cabe a banca examinadora considerar aprovado aquele aluno que obtiver a nota mínima final 8,0 333 

(oito), a solicitante não alcançou a nota mínima necessária para aprovação. Diante do exposto e com base na 334 

resolução vigente, mantém-se a conclusão da banca. Salvo melhor juízo deste conselho. Em votação, o 335 

parecer foi aprovado com o registro de 32 (trinta e dois) votos favoráveis e 1 (uma) abstenção. Trigésimo 336 

Terceiro Ponto da Pauta: Processo 23070.016780/2013-12 – Acadêmico Exposição de Motivos – Oferta 337 
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de Disciplina do Acadêmico Kalil Akkari Leite, Curso de Biomedicina, relatado pelo Prof. Maurício José 338 

Alves Bolzam, o relator leu seu parecer: “O supracitado académico faz as seguintes solicitações, como 339 

constam nas páginas 03 e 04 dos autos do Processo no. 23070.016780/2013-12: Solicitação primeira: O 340 

acadêmico requer uma avaliação de conduta da docente Prof.ª Dra. Nadya da Silva Castro, lotada no curso de 341 

Biomedicina, por esta ter antecipado a oferta da disciplina, em beneficio da própria carga horária e dos 342 

demais alunos, no semestre de 2012.2; 2. Solicitação segunda: O acadêmico quer que seja oferecida a 343 

disciplina de Bioquímica Clínica no semestre letivo 2013.2. Segundo este, no Projeto Pedagógico do Curso 344 

(PPC) da Biomedicina, matriz 35J, a presente disciplina é ofertada no segundo semestre de cada ano, ou seja, 345 

no 8° período do curso. Após avaliação dos argumentos apresentados pelo acadêmico, eu. Prof. Dr. Maurício 346 

José Alves Bolzam, membro do Conselho Diretor e, atendendo a solicitação do Prof. Dr. Wagner Gouvêa dos 347 

Santos, Diretor do CAJ/UFG, corno consta na página 75 (setenta e cinco) dos autos do processo, faço a 348 

seguinte análise do processo: 1) Quanto a solicitação de avaliação da conduta da referida professora. por esta 349 

ter antecipado a oferta da disciplina de Bioquímica Clínica, faço o meu relato baseado em três pontos: 350 

Primeiro ponto: De acordo com o Artigo 40 da Resolução CEPEC no. 1122, in verbis: “A unidade acadêmica 351 

por meio da (s), coordenadoria (s) de curso deverá oferecer, a cada semestre letivo, disciplinas ou eixos 352 

temáticos/rnódulos, conforme o PPC e os prazos previstos no calendário acadêmico.” Portanto, é de 353 

responsabilidade da coordenadoria de curso oferecer a cada semestre letivo disciplinas e não do professor 354 

associado a cadeira da disciplina: segundo ponto: De acordo com a carta encaminhada a ASSEGRAD 355 

(Assessoria de Graduação) pela Coordenação do Curso de Biomedicina, conforme consta na página 17 356 

(dezessete) dos autos, foi de inteira responsabilidade do Colegiado do Curso de Biomedicina em adiantar a 357 

disciplina de Bioquímica Clínica do segundo para o primeiro semestre de cada ano, conforme consta em ata 358 

da vigésima terceira reunião do colegiado de curso de 2010, páginas 29 a 32 dos autos. De acordo com o 359 

Artigo 27 da RESOLUÇAO CONSUNI no. 21/2009 que trata da progressão do docente em seus incisos 1, II 360 

e 111, o professor tem outras exigências legais, além da docência para poder requerer a sua progressão 361 

horizontal, são estas outras exigências legais: ter Produção Intelectual, Atividades de Pesquisa e Extensão e 362 

Atividades Administrativas e de Representação (Anexo 11 da resolução supracitada). Portanto, a Profa. Dra. 363 

Nadya da Silva Castro, após lecionar por dois semestres consecutivos a disciplina em questão, a mesma goza 364 

de direitos estipulados em lei para decidir ou não lecionar a disciplina, tendo em vista a sua ascensão 365 

profissional. Portanto, tal interesse da professora não pode ser entendido, em hipótese alguma, como 366 

mencionado pelo acadêmico na página 21 dos autos, in verbis: “Visto que para beneficiar a sua própria 367 

grade horária.”. Diante dos pontos supramencionados, não se atribui a Prof.ª Dr.ª Nadya da Silva Castro a 368 

responsabilidade no oferecimento ou não da referida disciplina, conforme alega o presente académico. Pois a 369 

mesma cumpriu com sua obrigação de lecionar a disciplina por duas vezes consecutivas, requerida conforme 370 

decisão aprovada em reunião de Colegiado do Curso de Biomedicina. Portanto. INDEFIRO a solicitação de 371 

abertura de qualquer processo de avaliação de conduta da Profa. Dra. Nadya da Silva Castro, salvo maiores 372 

juízos dos membros do Conselho Diretor do Campus Jataí, UFG. 2) Quanto a so1icitaco de oferta da 373 

disciplina de Bioquímica Clínica no semestre letivo faço o meu relato baseado em quatro pontos: Primeiro 374 

ponto: O colegiado do curso de Biomedicina, em sua vigésima terceira reunião, cumpriu com o oferecimento 375 
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da presente disciplina para as turmas de terceiro e quarto anos. Além disso, conforme consta escrito no 376 

memorando no. 001/13 da Coordenação do Curso de Biomedicina, página 18 a 20 e 40 a 42 dos autos do 377 

processo. in verbis: “Para os poucos alunos remanescentes, ser-lhe-á garantida uma oferta anual sem 378 

choque de horário com as disciplinas do último ano no período que for ofertada.” Tal providência foi 379 

tornada pelo curso, oferecendo a disciplina no segundo semestre de 2012. Entretanto, o académico não se 380 

matriculou na disciplina de Bioquímica Clínica em 2012.2, decidindo se matricular na disciplina Imunologia 381 

Médica, chocando horário, conforme está comprovado na página 24 dos autos. De acordo com o relato do 382 

acadêmico que consta na página 37 dos autos, a saber, in verbis: “.... cabe a mim, definir o que é prioridade 383 

no momento ou não, pois na ocasião da oferta da disciplina eu possuía outras disciplinas a serem cumpridas 384 

para que eu conseguisse alcançar o fluxo.” Deste modo, o acadêmico assumiu para si a responsabilidade das 385 

possíveis consequências da atitude tornada e, portanto, excluiu a responsabilidade da Coordenação de Curso 386 

e do Colegiado da Biomedicina das consequências de tal decisão; Segundo ponto: A Coordenação do Curso 387 

de Biomedicina ofertou, novamente, a disciplina Bioquímica Clínica no semestre seguinte, ou seja, em 388 

2013.1. O acadêmico não se matriculou na disciplina pela segunda vez seguida, preferindo se matricular na 389 

disciplina de Biofísica, chocando horário, conforme páginas 25 (vinte e cinco) dos autos Fazem uso 390 

novamente do que o acadêmico expôs na página 37 (trinta e sete) dos autos, ou seja, adquiriu para si a 391 

responsabilidade das consequências de tal escolha e, com um agravante a mais, o acadêmico fez isso pela 392 

segunda vez. Registre-se aqui que esta escolha, embora seja de direito do acadêmico amparado pelo Artigo 393 

48 (quarenta e oito) do RGCG (Regulamento Geral dos Cursos de Graduação), é questionável, pois a 394 

disciplina de Biofísica, escolhida pelo acadêmico em detrimento da disciplina de Bioquímica Clínica em 395 

2013.1, está sendo ofertada em 2013.2. Isso foi mencionada pela Prof.ª Dr.ª Nadya da Silva Castro, na página 396 

63 dos autos, in verbis: “...já que esta última (referência a disciplina de Biofísica) seria necessariamente 397 

ofertada de forma conjugada para ambas as matrizes curriculares no 2º. Semestre de 2013....”. Terceiro 398 

ponto: O Artigo 62 da RESOLUÇÃO – CEPEC N.º 1122 menciona que in verbis “É facultado às unidades 399 

acadêmicas o cumprimento da oferta de disciplina ou eixo temático/módulo que não alcance o número de 5 400 

(cinco) estudantes inscritos na turma ofertada.” Portanto, mesmo que a Coordenação/Colegiado do Curso de 401 

Biomedicina tenha cumprido suas obrigações decididas na vigésima terceira reunião de colegiado, ofertando 402 

a disciplina de Bioquímica Clínica por dois semestres consecutivos (2012.2 e 2013.1), estas possuem 403 

autonomia, amparada em lei supracitada, para o não fornecimento da referida disciplina para apenas um 404 

único aluno, poupando com isso, o nobre erário brasileiro. Quarto ponto: A Coordenação/Colegiado do Curso 405 

de Biomedicina também está amparada pelo artigo 40 da RESOLUÇÃO CEPEC N.º 1122 in verbis: “§6º As 406 

disciplinas ou os eixos temáticos/módulos do NC e do NE, de natureza obrigatória, deverão ser oferecidos 407 

pelo menos uma vez a cada dois semestres letivos consecutivos.” Diante disso, a Coordenação/Colegiado do 408 

Curso de Biomedicina excedeu no favorecimento aos alunos remanescentes da Matriz 35J, incluindo o 409 

requerente, o acadêmico Kalil Akkari Leite, ao oferecer a disciplina Bioquímica Clínica por dois semestres 410 

consecutivos, muito além de sua obrigação legal. Diante dos pontos supramencionados eu, Maurício José 411 

Alves Bolzam, membro do Conselho Diretor, indefiro a solicitação de oferecimento da disciplina de 412 

Bioquímica Clínica no semestre 2013.2, pela Coordenação/Colegiado do Curso de Biomedicina, salvo 413 
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maiores juízos dos membros pertencentes ao Conselho Diretor do Câmpus de Jataí, da Universidade Federal 414 

de Goiás. O Prof. Ricardo de Mattos Santa Rita questionou o que constava no Projeto Pedagógico do Curso. 415 

A Prof.ª Helga Maria Martins de Paula disse que reiterava a fala do Professor Ricardo de Mattos Santa Rita, 416 

disse que a temática, as questões didáticas, pedagógicas, deviam ser bem subsidiadas na normativa, como 417 

conduta profissional. A Prof.ª Ivanildes Solange da Costa Barcelos disse que o curso tinha dois projetos 418 

pedagógicos de cursos, o mais antigo tinha problemas quanto a questão de estágio, pois o campo de estágio 419 

em Jataí era muito restrito. Disse que a professora cumpriu a disciplina e quem não conseguiu fazer foi 420 

porque estava devendo disciplina. O Presidente disse que a professora estava presente e perguntou aos 421 

conselheiros se concordavam com a professora ter direito a fala, os conselheiros concordaram. A Professora 422 

Nadya da Silva Castro disse que o fluxo estava no site, na resolução, no artigo 40 (quarenta) do RGCG 423 

(Regulamento Geral dos Cursos de Graduação), normativa do curso e decisão do colegiado. O Prof. 424 

Maurício José Alves Bolzam disse que o fato que chocou bastante foi um aluno solicitar avaliação de 425 

conduta de uma professora, se quem ofertava a disciplina era a coordenação do curso, não era a professora, 426 

disse que a coordenação primou pela maioria dos alunos. O Prof. Raimundo Agnelo Soares Pessoa disse que 427 

sua dúvida era quanto a ter duas matrizes em funcionamento, o que acarretava sempre um problema ou 428 

questionamento, quando mudava a ordem do fluxo, desestruturava o fluxo de quem reprovava e o curso tinha 429 

que mensurar o tamanho do gargalo nesse momento. O Presidente disse que na época ele era coordenador do 430 

curso e tinha problemas com campo de estágio, disse que a única forma de oferecer essa disciplina e mais 431 

duas era dessa forma e se a disciplina foi ofertada em 2012 (dois mil e doze) segundo semestre, o aluno terá 432 

a chance de fazê-la em 2013 (dois mil e treze) primeiro semestre. A Prof.ª Nádia da Silva Castro disse que 433 

adiantou a disciplina, sobrecarregando professores e que os alunos foram atendidos antes e na época certa. 434 

Após discussões o parecer do relator foi colocado em votação e foram registrados 27 (vinte e sete) votos 435 

favoráveis e 5 (cinco) abstenções. Trigésimo Quarto Ponto da Pauta: Resolução Setor de Transportes do 436 

Câmpus Jataí da Universidade Federal de Goiás – Apresentação: Presidente do Conselho Diretor. Neste 437 

momento às 16:21 (dezesseis horas e vinte e um minutos) foi verificado que não havia mais quórum, 438 

portanto a impossibilidade de apreciação do trigésimo quarto ponto da pauta. A Prof.ª Cecília Nunes Moreira 439 

solicitou que fosse encaminhado um e-mail para todos os conselheiros informando sobre o ocorrido. 440 

Algumas discussões sobre os conselheiros saírem antes do final da reunião. O Presidente disse que a 441 

frequência será passada novamente para constar no final da pauta os conselheiros que ficaram até o final da 442 

reunião. Trigésimo Quinto Ponto da Pauta: Outros Assuntos. A Prof.ª Luciana Aparecida Elias fez um 443 

convite para o Terceiro Colóquio Regional de Matemática abertura será no dia 18 (dezoito) de novembro 444 

aqui no auditório maior da Unidade Jatobá. A Prof.ª Cecília Nunes Moreira disse que foi pedido que 445 

colocasse no conselho um questionamento sobre internet's particulares no bloco dos professores, pois muita 446 

gente tá instalando e isso estava interferindo no sinal da universidade e estava atrapalhando os trabalhos. O 447 

Presidente disse que realmente isso ocorreu, e prejudicou a internet, o pessoal da informática ainda não 448 

localizou o roteador e qualquer roteador particular que for colocado deve ser informado ao CERCOMP, pois 449 

a internet, já tem muitos problemas e estes roteadores causam ainda mais problemas. Disse que avanços vêm 450 

sendo conseguido quanto a questão do cabo óptico, o caminho já foi feito, esse foi o primeiro passo, agora já 451 
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tinha o processo de licitação com o cabeamento óptico, algumas alternativas foram pensadas como a via 452 

rádio, mas só existia um sistema em Rio Verde e isso tinha um custo elevado, então compensava fazer esse 453 

gasto, ou investir na rede metropolitana. A Prof.ª Cecília Nunes Moreira disse que enquanto isso não 454 

acontecia o problema era coletivo, pediu para que o comunicado fosse encaminhado oficialmente. O 455 

Presidente disse que a internet da Riachuelo comparada a situação anterior melhorou, pois em contato com o 456 

Setor de Recursos Humanos e Centro de Gestão Acadêmica melhorou um pouco, disse que estavam 457 

trabalhando, não era fácil, mas estavam tentando resolver. O Prof. Marcos Gonçalves de Santana disse 458 

questionou se havia um planejamento para colocar ar-condicionado nas salas de aula, pois tinha sido difícil 459 

dar aulas devido aos insetos. O Presidente disse que sim, mas que com a greve do ano passado, os processos 460 

foram atrasados, chegaram ventiladores, mas o prédio não tinha rede elétrica para isso e o processo de 461 

licitação estava em andamento, a alternativa por enquanto seria colocar insulfilm, mas estava no 462 

planejamento a compra dos aparelhos e a rede elétrica teria que ser instalada. Nada mais havendo a tratar, o 463 

Sr. Presidente declarou encerrada a reunião às 16:44 horas (dezessete horas e quarenta e quatro minutos), 464 

com a presença dos seguintes conselheiros: Alécio Perini Martins, Cátia Regina Assis Almeida Leal, Dyomar 465 

Toledo Lopes, Esdras Teixeira Costa, Fernando Simões Gielfi, Gildiberto Mendonça de Oliveira, Ivanildes 466 

Solange Costa Barcelos, Luciana Aparecida Elias, Raimundo Agnelo Soares Pessoa, Marcos Gonçalves de 467 

Santana, Paulo Roberto Rodrigues Meira, Ricardo Porto Simões Mathias, Robson Schaff Corrêa, Rosely 468 

Ribeiro Lima e Wagner Gouvêa dos Santos, da qual, para constar, eu, Marinalva de Oliveira Teixeira, 469 

Secretária do Conselho Diretor, lavrei a presente ata que, lida e se achada em conforme, segue assinada pelo 470 

Presidente dos trabalhos e pelos conselheiros presentes à discussão e 471 

votação............................................................................................................................................... 472 
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