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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS – REGIONAL JATAÍ 

ATA Nº. 002/2015/REJ/UFG – CONSELHO GESTOR 

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO GESTOR DA REGIONAL JATAÍ 

REALIZADA EM 30 DE SETEMBRO DE 2015. 

Aos trinta dias do mês de setembro do ano de dois mil e quinze, às quatorze horas e treze minutos reuniram-1 

se no auditório maior do Câmpus Jatobá, Regional Jataí da Universidade Federal de Goiás, sob a presidência 2 

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

membros do Conselho Gestor da Regional Jataí: Prof. Alessandro Martins, Vice – Diretor; Prof. Américo 4 

Nunes da Silveira Neto, Chefe da Unidade Especial de Ciências Agrárias; Técnica Administrativa Anne 5 

Oliveira, Representante dos Órgãos Suplementares (Biblioteca); Prof.ª Cristiane Souza Bozurk, Chefe da 6 

Unidade Acadêmica Especial de Letras, Ciências Humanas e Sociais Aplicadas; Danilo Vieira Oliveira, 7 

Representante dos Técnicos Administrativos; Prof.ª Eliana Melo Machado Moraes, Coordenadora de 8 

Graduação; Prof. Fernando Paranaíba Filgueira, Coordenador de Pós-Graduação; Prof. Giovanni Cavichioli 9 

Petrucelli, Chefe da Unidade Acadêmica Especial de Ciências Exatas e Tecnológicas; Técnica Josie Melissa 10 

Acelo Agricola, Representante dos Órgãos Administrativos CEGEF (Centro de Gestão do Espaço Físico); 11 

Prof.ª Leonor Paniago, Coordenadora de Desenvolvimento Institucional e Recursos Humanos; Prof.ª Levi 12 

Carina Terribile, Coordenadora de Pesquisa e Inovação; Prof. Marcos Wagner de Souza Ribeiro, 13 

Coordenador de Administração e Finanças; Prof. Paulo Roberto Rodrigues Meira, Coordenador de Extensão 14 

e Cultura; Prof. Ricardo de Matos Santa Rita, Chefe da Unidade Acadêmica Especial de Biociências; Prof. 15 

Rodrigo Paschoal Prado, Chefe da Unidade Acadêmica Especial de Ciências da Saúde, Prof.ª Rosemara 16 

Perpétua Lopes, Representante dos Docentes; Prof. Vera Lúcia Dias da Silva, Coordenadora de Assuntos da 17 

Comunidade Universitária; Prof. Fernando Silva dos Santos, Representante Associação dos Docentes do 18 

Câmpus Jataí (AdCAJ - com direito a voz). Verificado o “quorum”, o Sr. Presidente declarou abertos os 19 

trabalhos: Primeiro Ponto da Pauta: Informes. Primeiro Informe: Reunião para assinatura do termo de 20 

doação da área do Câmpus Jatobá – O Presidente informou sobre a reunião realizada em Goiânia no 21 

Palácio das Esmeraldas no dia 29/09/2015 (vinte e nove de setembro de dois mil e quinze), para assinatura 22 

do termo de doação definitiva da área do Câmpus Jatobá para a Universidade Federal de Goiás. O Presidente 23 

explicou que até o momento existia a cessão da área, isso era um problema pois toda vez que o MEC 24 

(Ministério da Educação) realizava a avaliação de um curso, pois tinha que elaborar documentos e explicar 25 

porquê todos os cursos estavam com o endereço do Câmpus Riachuelo. Disse que foi feito um trabalho para 26 

resgatar o processo de doação da área, com auxílio do Prof. Edward Madureira Brasil que teve muito 27 

trabalho para dar encaminhamento ao processo, como essa era uma área da EMATER (Agência Goiana de 28 

Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária), foi necessário recorrer a pró-liquidação e 29 

para isso tiveram o apoio do Sr. Jaiton Naves. O Presidente disse que na semana passada, na quinta-feira 30 

ficaram sabendo que ocorreria a assinatura do documento efetivando a doação de toda a área para a 31 

Universidade Federal de Goiás, então foram para Goiânia a Direção, os Chefes de Unidades Acadêmicas 32 

Especiais, a Prof.ª Cristiane Souza Borzuk, o Prof. Ricardo de Mattos Santa Rita, o Presidente da Câmara 33 
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Municipal de Jataí, representando o Prefeito Humberto de Freitas Machado, Vereadores, o Reitor, Pró-34 

Reitores e o Prof. Edward Madureira Brasil. Disse que o Grupo Gestor pensou junto à Direção para que 35 

aproveitasse esse momento para que fosse entregue um ofício solicitando apoio do Governador para a 36 

emancipação da Regional Jataí. Com base no apoio da Reitoria, a solicitação foi feita, já que essa é uma ação 37 

que depende de força política, falou que o Governador manifestou apoio e disse que marcaria uma audiência 38 

com a Presidente Dilma Rousseff para apresentar essa demanda, como pauta única. O Presidente disse que 39 

além desse ato ocorrido em Goiânia, o Governador gostaria fazer a entrega do documento também em Jataí, 40 

e devido a agenda do Governador, o evento foi marcado para amanhã, 01/10/2015 (primeiro de outubro de 41 

dois mil e quinze) às quinze horas, aqui na Regional Jataí no auditório do Prédio do Curso de Direito. 42 

Informou que junto a Assessoria de Comunicação da Regional em comemoração aos trinta e cinco anos da 43 

Regional Jataí, organizou-se também as inaugurações de alguns prédios, já que não foram realizadas antes 44 

devido a greve. O Presidente falou que agora poderiam desenvolver os projetos, pois o terreno era da 45 

Regional Jataí da Universidade Federal de Goiás. O Prof. Alessandro Martins disse que em 1996 (mil 46 

novecentos e noventa e seis) começou a proposta de implantação nesta área, com áreas animal e vegetal, 47 

falou que essa área era extensa e muito valiosa e que no decorrer desses anos ocorreram pedidos para que 48 

fosse dada outras finalidades a essa área. Disse que ficou feliz com a escritura definitiva da área, que era de 49 

376 (trezentos e setenta e seis) hectares, uma parte dessa área foi submersa pela PCH e o Governo do Estado 50 

recebeu essa indenização. Disse que para a Regional Jataí era muito importante para todos, para os que 51 

chegaram antes e que estavam aqui hoje. Falou que gostaria de agradecer aos Professores Ricardo de Mattos 52 

Santa Rita e Cristiane Souza Borzuk, por estarem presentes no evento ocorrido em Goiânia. Comentou sobre 53 

o documento entregue com a solicitação da emancipação, que o pedido foi feito de forma bem consciente. 54 

Disse que foi emocionante ouvir do Governador sobre o empenho para conseguir essa emancipação. Falou 55 

que o evento será realizado amanhã e que teve que ser essa data devido a adequação à agenda do 56 

Governador. O Prof. Alessandro Martins disse que apesar da situação atual ser muito tensa para a 57 

universidade, havia o trabalho de muitas pessoas para que tudo desse certo, então tinham que ter confiança e 58 

acreditar nessa possibilidade. O Presidente disse que gostaria de pedir a compreensão de todos, pois as 59 

oportunidades chegavam e passavam, então disse que gostaria que pudesse ser feita um evento onde os 60 

convidados tivessem uma boa acolhida, da mesma forma que foram bem recebidos em Goiânia. Disse que 61 

era um momento festivo sim e que tinham que celebrar esses momentos, essa grande conquista que era a 62 

doação do terreno e pediu a presença de todos no evento. Segundo Ponto da Pauta: Solicitação da Chapa 63 

Vencedora do Pleito de início da Gestão em Janeiro de 2016 e consequente prorrogação do Mandato da 64 

Atual Direção da Regional Jataí/UFG até dia 07 de janeiro de 2016, relatado pelo Presidente do Conselho 65 

Gestor. O Presidente passou a palavra para o Prof. Alessandro Martins que iniciou sua fala dizendo que ele e 66 

o Prof. Fernando Paranaíba Filgueira refletiram muito nos últimos dias em consideração ao pedido e que 67 

vinham respeitosamente solicitar ao Conselho Gestor a retirada do ponto de pauta. Disse que eles avaliaram 68 

muito o contexto da universidade e dessa situação política e socioeconômica, disse que considerando os 69 

encaminhamentos para a finalização do movimento de greve, considerando que pudessem fazer um processo 70 

de transição e o projeto de gestão que estava vigente, então eles estavam prontos para assumir essa gestão. O 71 
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Prof. Alessandro Martins solicitou ao Presidente que fossem efetuados os encaminhamentos necessários à 72 

Administração Central, para a realização da posse. Em seguida o Professor pediu desculpas aos colegas por 73 

terem feito a consulta sobre a solicitação e disse que gostaria de reafirmar aos colegas e também de pedir aos 74 

colegas que levassem a informação aos pares de que a nova gestão estava pronta para assumir. O Prof. 75 

Giovanni Cavichioli Petrucelli disse que foi realizado um levantamento na Unidade Acadêmica Especial de 76 

Ciências Exatas e que o resultado foi encaminhado à Prof.ª Rosemara Perpétua Lopes, representante dos 77 

Docentes neste conselho. Disse que dentro das Exatas a maioria foi favorável à solicitação. Mas, que ele 78 

ficou muito contente com a decisão, pois pelo aspecto técnico de finanças essa seria a melhor solução, 79 

porém, tinham que lembrar que os cargos tinham uma vertente política e havia uma preocupação de que 80 

talvez politicamente isso não fosse bom, apesar de a possibilidade desse ajuste poder corrigir as questões de 81 

ponto de vista técnico, a mudança de um mandato tinha a questão política e nesse momento isso trazia mais 82 

tranquilidade. Em seguida o Prof. Giovanni Cavichioli Petrucelli parabenizou o Prof. Alessandro Martins 83 

pela decisão e disse que estava bastante satisfeito, pois quem administrava sabia que por mais técnica que 84 

fosse a questão, era uma atividade política. Disse que não havia necessidade de pedir desculpas aos colegas e 85 

que ele achava essa manifestação muito importante. O Presidente disse que ele também estava pronto para 86 

passar a Direção para a próxima gestão, disse que essa gestão esteve sempre pronta para isso e agradeceu a 87 

todos. O ponto foi retirado da pauta. Terceiro Ponto da Pauta: CONPEEX 2015 – O Prof. Paulo Roberto 88 

Rodrigues Meira falou sobre o período de realização do evento que será de 19 (dezenove) a 21 (vinte e um) 89 

de outubro de 2015 (dois mil e quinze) e solicitou apoio na divulgação. Falou sobre a possibilidade de 90 

conseguir apoio para o evento em projetos, mas que para isso seria necessário mudar o nome do evento, 91 

como fez a Regional Catalão, uma vez que o evento era realizado em Jataí e Goiânia e tinha o mesmo nome, 92 

então não poderiam fazer pedidos separados. Disse que gostaria que as chefias repassassem aos professores 93 

para divulgarem o evento para os alunos, disse que adiaria a avaliação dos trabalhos então solicitava auxílio 94 

de todos. O Prof. Paulo Roberto Rodrigues Meira disse que a reclamação era sempre a ida para Goiânia, 95 

então trouxeram o evento para Jataí, porém a procura estava baixa, então gostaria de convidar a todos para 96 

participarem do evento. O Presidente disse que tinha uma decisão de retorno das atividades para o dia 7 97 

(sete) e que amanhã ocorrerá a reunião da ADUFG (Sindicato dos Docentes das Universidades Federais de 98 

Goiás). A Bibliotecária Anne Oliveira disse que na segunda-feira será realizada uma assembleia dos Técnicos 99 

administrativos e que havia previsão de retorno, mas ainda não tinha data. O Presidente questionou se havia a 100 

possibilidade de prorrogar as inscrições. O Prof. Paulo Roberto Rodrigues Meira disse que ficaria muito em 101 

cima da data, mas que havia sim a possibilidade. O Presidente disse que talvez fosse o caso de mais um 102 

professor auxiliar no processo. O Prof. Paulo Roberto Rodrigues Meira falou que quanto a comissão não 103 

teria problema, pois tinha muitas pessoas, disse que no ano passado tiveram mais de mil inscrições e que 104 

neste ano até agora tiveram apenas duzentas e oitenta e oito  e que como ele era o coordenador do evento 105 

acompanhava as inscrições e estava preocupado. O Presidente disse que com certeza no último dia 106 

trabalharia dobrado. O Prof. Paulo Roberto Rodrigues Meira disse que tinham muitas pessoas dispostas a 107 

trabalhar para avaliar os projetos e que algumas modalidades terão apresentações orais. Falou que da mesma 108 

forma que se lutava por uma universidade, esse seria o primeiro congresso dentro da nova universidade. O 109 
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Prof. Ricardo de Mattos Santa Rita disse que ficava claro que se os resumos eram autorais, muitos alunos 110 

estavam fora, então achava que teria mesmo um esvaziamento. A Prof.ª Eliana Melo Machado Moraes disse 111 

que os dias do evento serão contados como dias letivos, falou que em outras edições ocorreu de professores 112 

marcarem atividades para o horário do CONPEEX (Congresso de Ensino Pesquisa e Extensão) e esse era um 113 

momento institucional para atividades dos alunos. Falou que em relação ao calendário uma comissão já 114 

iniciou os trabalhos e que no primeiro semestre foram oitenta e quatro dias letivos e que faltavam dezesseis, 115 

para finalizar, mas que isso será discutido e que não tinha calendário suspenso. O Prof. Ricardo de Mattos 116 

Santa Rita disse que tinham que levar em consideração os casos em que tiverem mais que dezesseis dias, 117 

pois alguns alunos estavam sem aulas há mais de dezesseis dias. A Prof.ª Rosemara Perpétua Lopes disse que 118 

tinham alunos interessados em participar do CONPEEX (Congresso de Ensino Pesquisa e Extensão), mas 119 

que o site estava fora do ar. O Prof. Paulo Roberto Rodrigues Meira disse que o problema com o site ocorreu 120 

em Goiânia. O Presidente solicitou a divulgação do evento entre os pares. Em seguida foi inserido na pauta 121 

a apreciação dos Processos de Progressão: O Presidente disse que esses processos serão avaliados pelos 122 

colegiados e que seria preciso fazer uma reunião com as chefias para essa adaptação. Disse que seria preciso 123 

discutir em termos gerais, o que será melhor para a Regional Jataí, lembrando que hoje a Regional tinha 124 

cinco Comissões de Avaliações Docentes, que já tinham experiência com os processos. O Prof. Giovanni 125 

Cavichioli Petrucelli disse que do ponto de vista da resolução já eram as Unidades Acadêmicas Especiais que 126 

tinham que aprovar esses processos, quanto às Comissões de Avaliações Docentes, ele disse que a Unidade 127 

Acadêmica Especial de Ciências Exatas já estava com uma pauta sobre o assunto, para que tivesse a própria 128 

comissão. Disse que na resolução as unidades terão que ter suas comissões, disse que era necessário que 129 

viesse alguém de Goiânia para a realização de uma assembleia sobre o assunto, para explicar a situação, pois 130 

ficará mais rígida a avaliação e muitos terão problemas. O Presidente disse que foi feito o convite para o 131 

Prof. Geci José Pereira da Silva para que ele venha até Jataí para a realização de uma assembleia, mas devido 132 

a situação de greve ficou pré-agendado para o período de primeiro a cinco de outubro e que tinha que 133 

confirmar a data correta. O Presidente solicitou que todos fizessem a leitura da resolução para que pudessem 134 

levar os questionamentos para a assembleia. O Prof. Giovanni Cavichioli Petrucelli disse que era importante 135 

a discussão do assunto nos colegiados. O Prof. Ricardo de Mattos Santa Rita disse que havia uma proposta 136 

do colegiado de que a unidade tivesse um professor de fora para dar mais uma questão de transparência, 137 

então poderia pensar nisso. O Presidente disse que a preocupação deveria ser a padronização. A Prof.ª 138 

Cristiane Souza Borzuk disse que a Unidade Acadêmica Especial de Letras, Ciências Humanas e Sociais 139 

Aplicadas tinha essa discussão também para uma proposta nesse sentido, disse que era interessante a unidade 140 

constituir uma comissão de avaliação docente. O Prof. Américo Nunes da Silveira Neto disse que a Unidade 141 

Acadêmica Especial de Agrárias também tinha esse interesse e que queriam seguir o que estava na resolução, 142 

para cumprir na íntegra. A Prof.ª Rosemara Perpétua Lopes disse que seu processo de retribuição por 143 

titulação tramitava há mais de um ano e que estava parado em Goiânia, disse ainda que o caso dela não era 144 

um caso isolado, em seguida a professora leu um documento que relatava sua situação, documento este 145 

transcrito na íntegra a seguir: “Informe Conselho Gestor Rosemara Data: 30 set. 2015. Assunto: Processo de 146 

progressão por titulação. Número: 23070-21076-2014-54. Data de autuação: 30 de outubro de 2014. 147 
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Considerando que o processo completa um ano em outubro de 2015 e ainda se encontra em tramitação, 148 

solicito deste Conselho e da Direção da Regional Jataí da UFG o que segue: 1. Esclarecimentos sobre a 149 

demora na conclusão do processo. 2. Previsão de conclusão, tendo em vista o documento assinado pelo reitor 150 

da UFG para não reter, portanto, encaminhar processos que têm impacto financeiro, e a possibilidade de a 151 

docente não receber a diferença salarial de todos esses meses após janeiro de 2016, evitando chegar ao 152 

extremo de entrar com mandado de segurança para garantir direitos assegurados por lei. 3. Considerando que 153 

não se trata de um caso isolado, na condição de representante da categoria docente neste Conselho Gestor, 154 

solicito providências no sentido de conferir maior transparência e agilidade nos processos de retribuição por 155 

titulação, de progressão e outros de impacto financeiro desta Regional, inclusive durante a greve, que não é 156 

um acontecimento isolado nas instituições federais, tampouco na Regional Jataí da UFG, evitando 157 

constrangimentos desnecessários. Oportunamente, informo que já entrei em contato com a Coordenação de 158 

Desenvolvimento Institucional e Recursos Humanos (CODIRH) desta Regional. Finalizando, peço que este 159 

informe e as solicitações a ele pertinentes constem na ata desta reunião e que o assunto componha a pauta da 160 

próxima, com a ressalva de que na semana de 05 a 09 de outubro estarei em Florianópolis, participando da 161 

37.ª Reunião Anual da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPEd)". Em 162 

seguida o Presidente passou a palavra para a Prof.ª Leonor Paniago Rocha, para resposta e esclarecimentos. 163 

A Prof.ª Leonor Paniago Rocha disse que primeiro, gostaria de explicar sua presença na Coordenação de 164 

Desenvolvimento Iinstitucional e Recursos Humanos, disse que um dos aspectos que pesou para que ela 165 

ocupasse essa função foi devido a ela fazer parte do Núcleo de Acessibilidade e Inclusão (NAI), disse que 166 

sentia uma certa rejeição por parte de alguns docentes e técnico-administrativos, mas que estava lá por que a 167 

gestão entendeu que um grupo formado somente por técnico-administrativos, precisava do apoio de um 168 

docente e que entenderam que essa parceria seria muito boa. Disse que não tinham tido muitas notícias dela, 169 

pois assim que assumiu a Coordenação de Desenvolvimento Institucional e Recursos Humanos (CODIRH) 170 

iniciou a greve, mas que a equipe do setor estava realizando um trabalho de descentralização dos serviços e 171 

uma das propostas era trazer a Comissão Permante de Pessoal Docente (CPPD) para Jataí. Disse que quanto 172 

aos prazos em processos, as Comissões de Avaliação Docente (CAD's) tinham 30 (trinta) dias para avaliar 173 

um processo. Falou sobre o caminho dos processos que são protocolados, em seguida coloca-se a ficha 174 

funcional. Em seguida é enviado para a Comissão de Avaliação Docente e após avaliação o processo é 175 

encaminhado para as unidades para apreciação dos colegiados, em seguida o Setor de Recursos Humanos 176 

chama o professor para dar ciência no processo e após ciência encaminha-se para a Comissão Permante de 177 

Pessoal Docente (CPPD), lembrando que cada estágio contava com seus prazos. Disse que muitos parafusos 178 

precisavam ser apertados e que o desejo era que se em cinco dias o Setor de Recursos Humanos chamou o 179 

professor para dar ciência no processo e este não compareceu em até dez dias, que o processo fosse 180 

devolvido para sua unidade. Falou que a Comissão Permante de Pessoal Docente (CPPD) encaminhava o 181 

processo para o Departamento Pessoal, para emissão de portaria e que o processo se encerrava no 182 

Departamento Financeiro. Então, hoje um processo não caminhava em menos de cem dias. Quanto ao 183 

Processo da Prof.ª Rosemara Perpétua Lopes o ocorrido foi o seguinte: A abertura do processo ocorreu em 184 

30/10/2014 (trinta de outubro de dois mil e quatorze), o Processo chegou ao Departamento Pessoal no 185 
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mesmo dia em 30/10/2014 (trinta de outubro de dois mil e quatorze), provavelmente havia carro indo para 186 

Goiânia nesse dia, chegou ao Setor de Cadastro no dia 06/11/2014 (seis de novembro de dois mil e quatorze), 187 

somando 6 (seis) dias. Em seguida foi encaminhado à PRPG (Pró-Reitoria de Pós-Graduação) em 188 

13/11/2014 (treze de novembro de dois mil e quatorze), mais 7 (sete) dias. Foi encaminhado para o protocolo 189 

em 19/11/2014 (dezenove de novembro de dois mil e quatorze), mais 6 (seis) dias e chegou no Setor de 190 

Recursos Humanos da Regional Jataí dia 21/11/2014 (vinte e um de novembro de dois mil e quatorze), mais 191 

3 (três) dias. O Setor de Recursos Humanos da Regional Jataí encaminhou o processo para a Comissão de 192 

Avaliação Docente (CAD) entre o período de 05/12/2014 (cinco de dezembro de dois mil e quatorze) e 193 

19/02/2015 (dezenove de fevereiro de dois mil e quinze), disse que não tinha como precisar a data, pois para 194 

isso teria que ter o processo em mãos. O retorno do processo ao Setor de Recursos Humanos ocorreu em 195 

30/03/2015 (trinta de março de dois mil e quinze), a Prof.ª Leonor Paniago Rocha, ressaltou que o entre os 196 

dias 05/12/2014 (cinco de dezembro de dois mil e quatorze) e 19/02/2015 (dezenove de fevereiro de dois mil 197 

e quinze), compreendeu o período de férias da Comissão de Avaliação Docente (CAD) e período de 198 

avaliação do processo pela Comissão de Avaliação Docente (CAD). No dia 10/04/2015 (dez de abril de dois 199 

mil e quinze) o processo chegou a Comissão Permante de Pessoal Docente (CPPD), aí foram mais 10 (dez) 200 

dias. Retornou ao Setor de Recursos Humanos da Regional Jataí em 22/04/2015 (vinte e dois de abril de dois 201 

mil e quinze), mais 12 (doze) dias. Foi encaminhado para a a Comissão de Avaliação Docente (CAD) em 202 

29/04/2015 (vinte e nove de abril de dois mil e quinze), mais 7 (sete) dias, retornou ao Setor de Recursos 203 

Humanos da Regional Jataí em 21/05/2015 (vinte e um de maio de dois mil e quinze), mais 22 (vinte e dois) 204 

dias e chegou na Comissão Permante de Pessoal Docente (CPPD) em 27/05/2015 (vinte e sete de maio de 205 

dois mil e quinze), mais 6 (seis) dias, em seguida foi encaminhado ao Departamento Pessoal em 12/06/2015 206 

(doze de junho de dois mil e quinze), onde ficou parado por 106 (cento e seis) dias por motivo de greve e no 207 

dia 28/09/2015 (vinte e oito de setembro de dois mil e quinze) foi encaminhado ao Departamento Financeiro, 208 

devido a uma autorização do Comando Local de Greve. A Prof.ª Leonor Paniago Rocha disse que tinham sim 209 

problemas com Goiânia, falou do próprio processo de retribuição por titulação que estava em andamento por 210 

quase dois anos, pois houve um erro no Setor Financeiro e quem poderia resolver estava em greve. Disse que 211 

dentro da Regional Jataí o Setor de Recursos Humanos fazia o possível, mas como ainda tratava-se de uma 212 

Regional, tinha que seguir o que vinha de Goiânia, disse que todos precisavam saber dos prazos e que 213 

nenhum processo fazia o seu percurso necessário em menos de 110 (cento e dez) dias, disse que ela foi 214 

vítima de um problema no financeiro, disse que na estrutura que se encontrava a Regional Jataí estavam 215 

fazendo o melhor possível. Falou que ela era mais uma funcionária do Setor de Recursos Humanos dessa 216 

Regional, que ganhava a mesma gratificação da Administradora Simone Rezende do Carmo e que estava no 217 

Setor de Recursos Humanos a partir de oito horas da manhã e que não teve redução de carga horária para 218 

isso. Falou que muitos comentários a seu respeito a deixava triste, mas que estará no Setor de Recursos 219 

Humanos enquanto os servidores acharem que ela esteja desempenhando seu trabalho de forma satisfatória, 220 

disse que estavam tentando trazer atribuições para a Regional e sabiam que o Setor de Recursos Humanos se 221 

sobrecarregaria de serviços, pois não teria mais um servidor pelo acréscimo de trabalho, mas que tinham que 222 

fazer isso e retirar de Goiânia algumas atribuições, pois muitos dos serviços eram tomados de Goiânia. Disse 223 
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que como aqui era uma regional o dossiê dos servidores ficava em Goiânia, o que dificultava o trabalho. A 224 

Prof.ª Cristiane Souza Borzuk disse que poderia pensar em uma saída para o período de férias, pois o 225 

processo dela caminhou durante um ano e um mês. A Prof.ª Leonor Paniago Rocha disse que em conversa 226 

com o Prof. Wagner Gouvêa dos Santos eles decidiram que serão realizadas várias reuniões com as 227 

comissões e tinha certeza que pensariam sim, uma forma melhor. Disse que quanto a fala do Prof. Giovanni 228 

Cavichioli Petrucelli era isso mesmo, cada unidade terá sua comissão, mas que gostaria de pensar que pelo 229 

menos um representante não fosse daquele mesmo curso. O Prof. Ricardo de Mattos Santa Rita disse que se 230 

tivesse um sistema integrado auxiliaria a comissão, com a disponibilização dos dados. O Presidente disse que 231 

de fato todos esses problemas afetavam, mas que podiam pensar juntos como resolvê-los e que os 232 

professores precisavam se policiar para iniciar o processo o quanto antes. O Prof. Giovanni Cavichioli 233 

Petrucelli disse algumas ações da comissão exigiam aprovação em conselho, então se fechasse isso no 234 

sistema e tivesse uma pontuação no meio do semestre não era possível aprovar o RADOC (Relatório Anual 235 

Docente) complementar, disse que era importante que ficasse claro para o Docente que tinha que ter a 236 

preocupação na instrução do processo. Disse que havia erros, mas que sabia que tinha professores que não 237 

davam ciência em seus processos e se o professor não assinasse, o processo ficaria parado. Disse que todos 238 

tinham que entender que eram várias situações. A Prof.ª Leonor Paniago Rocha disse que a falta de 239 

informação dos Docentes preocupava também, disse que atuaria mais efetivamente no Curso de Docência, 240 

que estavam criando tutoriais e também estavam tentando reformular o site, criando a página da 241 

Coordenação de Desenvolvimento Institucional e Recursos Humanos (CODIRH) e essa será uma página de 242 

excelência, falou que participou com a Administradora Simone Rezende do Carmo em um congresso de 243 

recursos humanos, no Rio Grande do Sul e que ouviram os colegas no evento, trocaram experiências e que 244 

estavam se espelhando na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O Presidente solicitou que a Prof.ª 245 

Vera Lúcia Dias fizesse o relato dos processos. A Prof.ª Vera Lúcia Dias procedeu com os relatos: Processo 246 

23070.008625/2015-86 - Alteração da Denominação da Classe, do interesse do Prof. Alécio Perini Martins; 247 

Processo 23070.005434/2015-62 – Retribuição por Titulação, do interesse da Prof.ª Eva Aparecida de 248 

Oliveira; Processo 23070.008985/2015-88 – Progressão por Avaliação de Desempenho, do interesse da Prof.ª 249 

Jaqueline Fátima Rodrigues. Todos os processos com relatos favoráveis. Em votação os relatos foram 250 

aprovados com o registro da unanimidade dos votos. Quarto Ponto da Pauta: Outros Assuntos: O Prof. 251 

Giovanni Cavichioli Petrucelli disse que os processos das Comissões de Avaliação Docente dos professores 252 

da área de exatas poderiam ser encaminhados para a chefia da unidade. O Prof. Ricardo de Mattos Santa Rita 253 

disse que os da área de Biociência também poderiam ser encaminhados para a chefia da unidade. O Prof. 254 

Américo Nunes da Silveira Neto disse que entendeu que seria realizada uma reunião com as chefias. O Prof. 255 

Paulo Roberto Rodrigues Meira disse que já tinham comissões trabalhando e que tinham que encaminhar os 256 

processos. O Prof. Fernando Silva dos Santos disse que na qualidade de representante de classe, 257 

representando a Associação dos Docentes do Câmpus Jataí, comunicava a decisão em assembleia, que 258 

deliberou e aprovou o seguinte (segue o comunicado na íntegra): “A Associação dos Docentes do Câmpus 259 

Jataí (AdCAJ), entidade jurídica legalmente constituída e de representação de professoras e professores da 260 

Regional Jataí da Universidade Federal de Goiás (UFG), vem, mui respeitosamente, COMUNICAR A 261 
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DECISÃO DE ASSEMBLEIA GERAL DOCENTE DESTA REGIONAL, realizada 30 de setembro do 262 

corrente ano, pelo Comando Local de Greve - Docente ,tendo a primeira chamada às 9:00 da manhã e 263 

segunda chamada às 9:30 no Auditório Maior do Campus Jatobá, deliberou e aprovou os seguintes pontos: 1) 264 

Rechaçar a proposta do governo de reajuste de 10,8% em duas parcelas (2016/2017) e reafirmar a proposta 265 

ANDES-SN, expresso na Carta n.º 2015/15, protocolada no Ministério do Planejamento (MPOG) em 18 de 266 

setembro p.p.; 2) Suspensão da greve e retorno das atividades na Regional Jataí em 07 de outubro de 2015 267 

(quarta-feira); 3) Constituição de uma Comissão (docentes, técnico-adminsitrativos e estudantes) para 268 

construção do Calendário Suplementar, que garanta a reposição com qualidade didático-pedagógica dos 18 269 

(dezoito) dias restantes do primeiro semestre letivo – 01/2015 (considerando a deflagração da greve da 270 

categoria e adesão ao movimento nacional em 11 de junho p.p) e ainda a garantia de recesso acadêmico de 271 

30 dias no mês de janeiro de 2016; 4) Reafirmar a Pauta Local aprovada em assembleia da categoria e a 272 

necessidade de uma nova Assembleia Universitária para a publicização e debate dos dados financeiros e 273 

administrativos específicos dessa regional, bem como o impacto dos cortes orçamentários para a manutenção 274 

básica de suas atividades de ensino, pesquisa e extensão. Sem mais para o momento e à disposição pra o 275 

esclarecimento de dúvidas, Atenciosamente, Prof. Fernando Santos.” Em seguida o Prof. Giovanni 276 

Cavichioli Petrucelli disse que um professor do Curso de Química foi removido para a Universidade Federal 277 

do Mato Grosso e que havia um concurso em vigência, a princípio estava tudo certo com a vigência do 278 

concurso, todo o procedimento para a renovação da validade foi realizado corretamente por Jataí. Disse que a 279 

professora a ser nomeada foi contatada, porém na última sexta-feira receberam a notícia de que a validade do 280 

concurso não foi prorrogada. Então agora eles teriam que abrir um novo concurso e a desculpa de Goiânia 281 

era que a culpa não era de Jataí e a Diretora do Departamento Pessoal falou que Goiânia não fez a renovação. 282 

O Prof. Giovanni Cavichioli Petrucelli disse que esse era um erro gravíssimo de Goiânia, pois a professora 283 

por direito poderia assumir a vaga. Disse que solicitava ao Conselho Gestor que enviasse uma carta 284 

solicitando cuidado nessas questões e que tinha que ter uma tomada de providência quanto a situação. O 285 

Prof. Ricardo de Mattos Santa Rita disse que tinha que saber como o colegiado se defenderia e que fosse 286 

feito um pedido de reconhecimento por parte da Universidade Federal de Goiás. Disse que outro ponto era o 287 

comprometimento da Reitoria quanto a liberação de uma vaga de professor substituto para o curso, para 288 

resolver a situação, mas que isso criou uma falsa expectativa na candidata aprovada. O Prof. Alessandro 289 

Martins solicitou que a unidade encaminhasse um documento para a Direção para que fosse encaminhado 290 

para Goiânia, pediu que fosse documentado e que solicitariam os esclarecimentos, disse ainda que a situação 291 

poderia gerar até uma sindicância. O Prof. Américo Nunes da Silveira Neto falou quanto ao horário da 292 

reunião, pois ultrapassou trinta minutos do teto previsto. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente 293 

agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião às 16:25 horas (dezesseis horas e vinte e cinco 294 

minutos), da qual, para constar, eu, Marinalva de Oliveira Teixeira, Secretária do Conselho Gestor, lavrei a 295 

presente ata que, lida e se achada em conforme, segue assinada pelo Presidente dos trabalhos e pelos 296 

conselheiros presentes à discussão e votação…............... 297 

Wagner Gouvêa dos Santos_________________________________________________________________ 298 

Alessandro Martins_______________________________________________________________________ 299 
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Américo Nunes da Silveira Neto_____________________________________________________________ 300 

Anne Oliveira____________________________________________________________________________ 301 
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Eliana Melo Machado Moraes______________________________________________________________ 304 
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Giovanni Cavichioli Petrucelli______________________________________________________________ 307 

Josie Melissa Acelo Agricola_______________________________________________________________ 308 

Leonor Paniago Rocha____________________________________________________________________ 309 

Levi Carina Terribile______________________________________________________________________ 310 

Marcos Wagner de Souza Ribeiro____________________________________________________________ 311 

Paulo Roberto Rodrigues Meira______________________________________________________________ 312 

Ricardo de Matos Santa Rita________________________________________________________________ 313 

Rodrigo Paschoal Prado___________________________________________________________________ 314 

Rosemara Perpétua Lopes__________________________________________________________________ 315 

Vera Lúcia Dias da Silva ___________________________________________________________________ 316 

Marinalva de Oliveira Teixeira______________________________________________________________ 317 


