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JATAÍ, REALIZADA EM 31 DE OUTUBRO DE 2007.
1Aos trinta e um (31) dias do mês de outubro (10) do ano de dois mil e sete (2007) às quatorze horas e doze
2minutos (14:12) reuniram-se no Auditório do Centro de Ciências Agrárias e Biológicas Campus Jataí/UFG,
3sob a presidência da Diretora do CAJ, Prof a. Silvia Correa Santos, os membros do Conselho Prof a. Adriana
4Rodrigues Ribeiro, Coordenadora do Curso de Biomedicina; Prof. Alessandro Martins representando a
5Coordenação do Curso de Física; Profª. Carla Afonso da S. Bitencourt Braga, Coordenadora do Curso de
6Medicina Veterinária; Prof. Edney Rocha Freitas, Coordenador do Curso de Educação Física; Profª. Elaine
7Cristina Castelhano Barbosa, Coordenadora do Curso de Ciências Biológicas; Prof. Euter Paniago Júnior,
8Coordenador do Curso de Agronomia; Prof a. Jaqueline Araújo Civardi, Coordenadora do Curso de
9Matemática; Prof. José Silvio de Oliveira, Coordenador do Curso de Pedagogia; Prof a. Maria de Fátima
10Pessoa de Assis, Coordenadora do Curso de Psicologia; Prof. Paulo Roberto Rodrigues Meira, Coordenador
11do Curso de Química; Profa. Renata Cristina de Sousa do Nascimento, Coordenadora do Curso de História;
12Profa. Santinha Neuda Alves do Lago, Coordenadora do Curso de Letras (Português e Inglês); Prof a. Vera
13Lúcia Banys, Coordenadora do Curso de Zootecnia; Prof. Washington Mendonça Moragas, Coordenador do
14Curso de Geografia; Prof. Marco Aurélio Carbone Carneiro, Coordenador do Programa de Pós-Graduação
15em Agronomia; Profa. Zilda de Fátima Mariano, Assessora de Extensão e Cultura do CAJ; Profª. Vera Lúcia
16Dias da Silva Fontana, representante dos professores adjuntos; Profª. Suely dos Santos Silva, representante
17dos professores assistentes; os servidores Flávio Pereira Diniz, Marilda Maria Ferreira Soares e Otajiba
18Antônio da Silva, representantes dos servidores técnico-administrativos, o acadêmico Maurício Joaquim de
19Souza, representante dos discentes, e o Prof. João Batista Pereira Cabral, Vice-Diretor do CAJ. Verificado o
20“quorum”, a Sra. Presidente declarou abertos os trabalhos, começando pelo primeiro ponto da pauta:
21Apreciação e votação da ata da reunião do dia 15/10/2007 (quinze de outubro de dois mil e sete) a
22Presidente informou que esta ata não constava na pauta mas que seria apreciada - Em discussão e em
23seguida em votação, foi aprovada, registrando-se 19 (dezenove) votos favoráveis e 02 (duas) abstenções. Em
24seguida a Apreciação e votação da ata da reunião do dia 17/10/2007 (dezessete de outubro de dois mil e
25sete) - Em discussão e em seguida em votação, foi aprovada com as devidas correções, registrando-se 20
26(vinte) votos favoráveis e 01 (uma) abstenção. Após a apreciação das atas a Presidente informou que ela e a
27Profª. Suely dos Santos Silva têm uma reunião na Fundação Educacional de Jataí às 16:30 (dezesseis horas e
28trinta minutos) e caso a reunião do Conselho Diretor não termine até este horário, o Prof. João Batista Pereira
29Cabral assumirá a reunião até o final. Segundo ponto da pauta: Informes – (1º- Informe – Secretaria
30Acadêmica). A Presidente avisou aos Coordenadores de Cursos que a Secretaria Acadêmica tem sentido a
31falta dos coordenadores para trocar idéias e resolver questões referentes aos seus respectivos cursos, em
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32seguida chamou a servidora Oreci Ferreira Silva que confirmou o aviso da Presidente. Em seqüência a
33Presidente informou que conforme decidido na reunião anterior, foi realizado um sorteio e a Comissão do
34Conselho Diretor para analisar os processos de relatórios de Pós-Graduação e projetos de pesquisa do CAJ
35será a seguinte: Prof. Fabiano Rodrigues de Melo (Presidente), Profª. Adriana Rodrigues Ribeiro (Membro),
36Profª. Renata Cristina S. Nascimento (Membro) e Prof. Paulo Roberto Rodrigues Meira (Membro), após
37anunciar a comissão a Presidente comunicou que as portarias da comissão já estavam prontas e seriam
38entregues aos membros. Disse ainda que quando o regimento for aprovado a Mini Câmara de Graduação fará
39este trabalho, mas por enquanto ainda é necessário o trabalho desta comissão, finalizando a Presidente
40agradeceu a comissão anterior pelo trabalho desempenhado e contribuição desta comissão para o Campus.
41(2º- Informe – REUNI). A Presidente informou que a votação do REUNI foi realizada no prédio da Justiça
42Federal em Goiânia e que foi liberado para os alunos entrarem até completar o número de cadeiras
43disponíveis no auditório, em seguida os alunos invadiram o Centro de Seleção em protesto contra o REUNI,
44mas esta invasão não atingiu a sala na qual fica o material para o Processo Seletivo do Vestibular. O REUNI
45foi aprovado, no documento constam alguns erros nos dados do Campus, mas isto já foi passado para a Profª.
46Sandramara Matias Chaves para que sejam corrigidos, pois os dados foram passados corretamente e o erro
47ocorreu em Goiânia. Neste momento o acadêmico Maurício J. de Souza comentou que os alunos do Campus
48Jataí manifestaram contra a reunião ter sido em outro local e que ele é contra o REUNI. (3º- Informe –
49Convênio FEJ). A presidente informou que o Governo vai assinar o pagamento até dezembro, mas no
50próximo ano não terá convênio, portanto, isso tem que ser trabalhado. Neste momento o Prof. José Silvio de
51Oliveira perguntou se o convênio é em relação aos professores ou técnico-administrativos. A Presidente
52respondeu que se refere a todos. Prosseguindo a Presidente comentou que o legislativo aprovou o plano de
53redução da máquina e o convênio está nesse enxugamento e a Direção do Campus juntamente com a
54Fundação Educacional de Jataí estão empenhados em solucionar este problema. Neste momento a Profª.
55Carla Afonso da S. Bitencourt Braga perguntou qual a quantidade de professores que atuam pela Fundação
56Educacional de Jataí. A Presidente respondeu lendo um documento que lista a quantidade de professores,
57funcionários e os valores que a FEJ destina para o pagamento da folha destes. A Profª. Suely dos Santos
58Silva comentou que a folha de funcionários tem aumentado. A Profª. Vera Lúcia Banys disse que o próximo
59ano será um ano político e deve-se aproveitar o momento e dizer que se vão usar o nome da UFG que usem,
60mas que façam a parte deles também. (4º- Informe –Professores Substitutos). A Presidente informou que
61as coordenações de cursos têm que enviar a relação de Professores Substitutos que pede zelo principalmente
62porque não tem condições de Professor Substituto ficar com 8 (oito) horas aula. A Presidente comunicou que
63já avisou ao Prof. Jeblin Antônio Abraão que no próximo ano o Campus Jataí precisará de mais substitutos e
64isto será solicitado ao MEC e que não há condições do professor substituto ter 8 (oito) horas aula. O Prof.
65Washington Mendonça Moragas disse que está fazendo o levantamento, considerando os contratos que
66vencem até dezembro/2007 (dois mil e sete). Neste momento o Prof. José Silvio de Oliveira comentou que o
67professor substituto trabalhava com 16 (dezesseis) horas e gostaria de saber se tem professor substituto que

68trabalha 8 (oito) ou 12 (doze) horas e diz que tem professor no Curso de Pedagogia que trabalha 20 (vinte)
69horas aula e gostaria que fosse feito o levantamento de uma planilha de todas as coordenações para verificar
70esta questão. A Presidente comentou que ao receber as informações das necessidades de Professores
71Substitutos irá avaliar os dados para verificar se não há discrepâncias. (5º- Informe –Concursos). A
72Presidente informa que o Campus terá efetivamente concurso para 26 (vinte e seis) professores e cobra dos
73Coordenadores de Cursos o documento com as bancas, áreas e titulação para o concurso, pois, nem todos os
74cursos enviaram o documento e o prazo final é hoje trinta e um de outubro de dois mil e sete (31/10/2007).
75Neste momento o Prof. Paulo Roberto Rodrigues Meira comentou que é complicado prever uma banca sem
76uma data específica. A Presidente respondeu que isso poderá ser mudado na época do concurso. A Presidente
77informou ainda que as normas complementares para o concurso serão aprovadas no Conselho Diretor. (6º78Informe – Planilha de Pontuação para o concurso) Neste momento a Profª. Luciana de Oliveira Berreta
79apresentou no Data Show, uma planilha de pontuação para o concurso de professores e informou ainda que
80estas normas foram definidas por Goiânia conforme CONSUNI/CEPEC 01/2006 e que se alguém achar que
81a planilha não está justa, que dêem sugestões para melhorá-la. Após apresentação e discussão, o Conselho
82decidiu marcar uma reunião extraordinária para discutir as normas complementares, a reunião ficou marcada
83para o dia 09/11/2007 (nove de novembro de dois mil e sete) às 13:30 (treze e trinta) horas. (7º- Informe –
84Reforma da Unidade Riachuelo). A Presidente informou que já está sendo providenciada a mudança das
85secretarias e coordenações para o Casarão e esta mudança deve acontecer dentro de duas semanas para que o
86CEGEF possa iniciar a reforma. (8º- Informe – Calendário CAJ/2008). Neste momento a Profª. Zilda de
87Fátima Mariano comunicou que veio apresentar o calendário do CAJ para 2008 (dois mil e oito) a pedido da
88Profª. Márcia Santos Anjo Reis e gostaria que o Conselho deliberasse sobre três datas: 31/05 (trinta e um de
89maio). Aniversário de Jataí, 11/08 (onze de agosto). Dia do Estudante e 10/03 (dez de março). Aniversário do
90Campus Jataí. A Presidente lembrou que já existem muitos feriados. Após discussões ficou decidido em
91votação que o dia 10/03 (dez de março) será dia normal, registrando 10 (dez) votos favoráveis ao dia normal
92e 4 (quatro) votos para que seja facultativo. O dia 31/05 (trinta e um de maio) já é feriado na cidade,
93portanto, não foi necessário votar. E o dia 11/08 (onze de agosto). Dia do Estudante, continua como dia
94normal. Em seguida a Profª. Zilda de Fátima Mariano comentou ainda que a Profª. Márcia Santos Anjo Reis
95quer colocar no calendário os eventos do CAJ e quem já tiver evento previsto que avise. Após discussão e
96sugestões sobre o calendário a Profª. Zilda de Fátima Mariano informou que no calendário deste ano o dia do
97professor será comemorado juntamente com o dia do funcionário público, e será comemorado no dia
9816/11/2007 (dezesseis de novembro de dois mil e sete). Terceiro ponto da pauta: Processo nº.
99129/2007/CAJ/UFG – Solicitação de Licença Prêmio - do interesse do Professor Cássio Aparecido Pereira
100Fontana, relatado pelo Prof. Euter Paniago Júnior. Em discussão e em seguida em votação, foi aprovado o
101parecer do relator favorável ao processo como o registro de 19 (dezenove) votos favoráveis e 2 (duas)
102abstenções. Quarto ponto da pauta: Processo nº. 23070.006288/2007-82 – Cursinho Pré-Vestibular
103ATITUDE, relatado pelo Servidor Otajiba Antônio da Silva, o relator informou que ao conferir as notas

104percebeu uma diferença de mais ou menos R$ 400,00 (quatrocentos reais) e após discussões chegou-se a
105conclusão de que a diferença será revertida em material de consumo e o processo será arquivado conforme
106parecer do relator. Em seguida procedeu-se a votação registrando 16 (dezesseis) votos para reverter a
107diferença em material e arquivar o processo e 2 (duas) abstenções. Quinto ponto da pauta: Processo nº.
10823070.009108/2006-33 – Convênio - Academia Jataiense de Letras/UFG/CAJ relatado pelo Prof.
109Washington Mendonça Moragas. Em discussão e em seguida em votação, foi aprovado o parecer do relator
110favorável ao processo como o registro de 17 (dezessete) votos favoráveis e 1 (uma) abstenção. Sexto ponto
111da pauta: Processo nº. 136/2007/CAJ/UFG - Projeto de Extensão: “Projeto de Alfabetização de Jovens e
112Adultos” - do interesse da Coordenação de Pedagogia – Profª. Maria Aparecida de Abreu Vasconcelos,
113relatado pela Profª. Zilda de Fátima Mariano. Em discussão e em seguida em votação, foi aprovado por
114unanimidade o parecer da relatora favorável ao processo. Sétimo ponto da pauta: Processo nº.
115137/2007/CAJ/UFG - Projeto de Extensão: Uso da Informática como Ferramenta Digital Aplicada - do
116interesse da Coordenação de Geografia – Prof. Hildeu Ferreira da Assunção, relatado pela Profª. Zilda de
117Fátima Mariano. Em discussão e em seguida em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer da relatora
118favorável ao processo. Oitavo ponto da pauta: Processo nº. 130/2007/CAJ/UFG – Relatório Semestral de
119pós-graduação/doutorado 1º semestre de 2007 – do interesse da Profª. Luciana Aparecida Elias, relatado pelo
120Prof. Fabiano Rodrigues de Melo e lido pelo Prof. Paulo Roberto Rodrigues Meira, verificou-se no relato que
121a interessada não anexou o comprovante de matrícula no processo, a Profª. Jaqueline Araújo Civardi
122solicitou que o processo fosse aprovado com a observação de que a interessada deverá anexar o documento
123necessário. Em discussão e em seguida em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer do relator
124favorável ao processo desde que os documentos necessários sejam anexados. Nono ponto de pauta:
125Processo nº. 131/2007/CAJ/UFG – Relatório Semestral de pós-graduação/doutorado 1º semestre de 2007 –
126do interesse da Profª. Coraci Helena do Prado, relatado pelo Prof. Fabiano Rodrigues de Melo e lido pelo
127Prof. Paulo Roberto Rodrigues Meira, verificou-se no relato que a interessada não anexou o comprovante de
128matrícula no processo, portanto foi realizado o mesmo procedimento do processo anterior. Em discussão e
129em seguida em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer do relator favorável ao processo desde que
130os documentos necessários sejam anexados. Décimo ponto da pauta: (A partir deste ponto da pauta a
131reunião foi presidida pelo Vice-Diretor Prof. João Batista Pereira Cabral) – Processo nº.
132132/2007/CAJ/UFG – Relatório Semestral de pós-graduação/doutorado 1º semestre de 2007 – do interesse
133da Prof. Fabiano Fortunato Teixeira dos Santos, relatado pelo Prof. Fabiano Rodrigues de Melo e lido pelo
134Prof. Paulo Roberto Rodrigues Meira. Em discussão e em seguida em votação, foi aprovado por
135unanimidade o parecer do relator favorável ao processo. Décimo primeiro ponto da pauta: Processo nº.
136133/2007/CAJ/UFG – Relatório Semestral de pós-graduação/doutorado 1º semestre de 2007 – do interesse
137da Prof. Lúcio Aurélio Purcina, relatado pelo Prof. Fabiano Rodrigues de Melo e lido pelo Prof. Paulo
138Roberto Rodrigues Meira. Em discussão e em seguida em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer
139do relator favorável ao processo. Décimo segundo ponto da pauta: Processo nº. 134/2007/CAJ/UFG –

140Relatório Semestral de pós-graduação/doutorado 1º semestre de 2007 – do interesse da Prof. Silvio Ribeiro
141da Silva, relatado pelo Prof. Fabiano Rodrigues de Melo e lido pelo Prof. Paulo Roberto Rodrigues Meira.
142Em discussão e em seguida em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer do relator favorável ao
143processo. Décimo terceiro ponto da pauta: Processo nº. 135/2007/CAJ/UFG – Relatório Semestral de
144pós-graduação/doutorado 1º semestre de 2007 – do interesse da Prof. Rogério Elias Rabelo, relatado pelo
145Prof. Fabiano Rodrigues de Melo e lido pelo Prof. Paulo Roberto Rodrigues Meira. Em discussão e em
146seguida em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer do relator favorável ao processo desde que os
147documentos necessários sejam anexados. Décimo quarto ponto da pauta: Processos de Estágio
148Probatório e Progressão Horizontal – Processo nº. 23070.012295/2006-32 do interesse da Profª. Elizabeth
149Gottschalg Raimann, relatado pela Profª. Vera Lúcia Dias da Silva Fontana. Em discussão e em seguida em
150votação, foi aprovado por unanimidade o parecer da relatora, favorável ao processo. Processo nº.
15123070.012290/2006-18 do interesse da Profª. Maria Helena de Sousa, relatado pela Profª. Vera Lúcia Dias da
152Silva Fontana. Em discussão e em seguida em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer da relatora,
153favorável ao processo. Processo nº. 23070.012338/2006-80 do interesse da Profª. Carla Afonso da S.
154Bitencourt Braga, relatado pela Profª. Vera Lúcia Dias da Silva Fontana. Em discussão e em seguida em
155votação, foi aprovado por unanimidade o parecer da relatora, favorável ao processo. Processo nº.
15623070.010374/2006-17 do interesse do Prof. Giovanni Cavichioli Petrucelli, relatado pela Profª. Vera Lúcia
157Dias da Silva Fontana. Em discussão e em seguida em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer da
158relatora, favorável ao processo. Processo nº. 23070.010374/2006-17 do interesse do Prof. Giovanni
159Cavichioli Petrucelli, relatado pela Profª. Vera Lúcia Dias da Silva Fontana. Em discussão e em seguida em
160votação, foi aprovado por unanimidade o parecer da relatora, favorável ao processo. Processo nº.
16123070.010403/2006-32 do interesse do Prof. Darly Geraldo de Sena Júnior, relatado pela Profª. Vera Lúcia
162Dias da Silva Fontana. Em discussão e em seguida em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer da
163relatora, favorável ao processo. Processo nº. 23070.010074/2006-20 do interesse do Prof. Américo Nunes da
164Silveira Neto, relatado pela Profª. Vera Lúcia Dias da Silva Fontana. Em discussão e em seguida em votação,
165foi aprovado por unanimidade o parecer da relatora, favorável ao processo. Processo nº.
16623070.010066/2006-83 do interesse do Prof. Paulo Roberto Rodrigues Meira, relatado pela Profª. Vera Lúcia
167Dias da Silva Fontana. Em discussão e em seguida em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer da
168relatora, favorável ao processo. Processo nº. 23070.010059/2006-81 do interesse do Prof. Helder Barbosa
169Paulino, relatado pela Profª. Vera Lúcia Dias da Silva Fontana. Em discussão e em seguida em votação, foi
170aprovado por unanimidade o parecer da relatora, favorável ao processo. Décimo quinto ponto da pauta:
171Outros Assuntos - Neste momento a Profª. Zilda de Fátima Mariano informou que o prazo para inclusão de
172atividades no SICAD é até 31/12/2007 (trinta e um de dezembro de dois mil e sete) e que qualquer problema
173que houver no SICAD seja repassado para o João Paulo no e-mail cppdufg@gmail.com que ele verificará o
174problema. O Professor José Silvio de Oliveira Informou que o XXIII Congresso de Educação iniciará na
175segunda-feira 05/11/2007 (cinco de novembro de dois mil e sete). Nada mais havendo a tratar, o Sr.

176Presidente declara encerrada a sessão às (16:43) dezesseis horas e quarenta e três minutos, da qual, para
177constar, eu Marinalva de Oliveira Teixeira, lavrei a presente ata que, lida e se achada em conforme, segue
178assinada pela Presidente dos trabalhos e pelos conselheiros presentes à discussão e votação.............................
179Silvia Correa Santos _____________________________________________________________
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190Marco Aurélio Carbone Carneiro ___________________________________________________
191Maria de Fátima Pessoa de Assis ___________________________________________________
192Marilda Maria Ferreira Soares______________________________________________________
193Maurício J. de Souza_____________________________________________________________
194Otajiba Antônio da Silva _________________________________________________________
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198Santinha Neuda Alves do Lago ____________________________________________________
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201Vera Lúcia Dias da Silva Fontana __________________________________________________
202Zilda de Fátima Mariano _________________________________________________________
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