
 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

CAMPUS JATAÍ

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DO CAMPUS

JATAÍ, REALIZADA EM 27 DE AGOSTO DE 2008.
Aos vinte e sete (27) dias do mês de agosto (08) do ano de dois mil e oito (2008) às quinze horas e cinqüenta

e quatro minutos  (15:54)  reuniram-se no auditório maior  da Unidade Jatobá,  Campus Jataí/UFG,  sob a

presidência da Diretora do CAJ, Profª. Silvia Correa Santos, os membros do Conselho Diretor Profª. Ana

Lúcia Rezende Souza, Coordenadora do Curso de Enfermagem; Profª.  Carla Afonso da Silva Bitencourt

Braga, Coordenadora do Curso de Medicina Veterinária; Profª. Cristiane Souza Borzuk, Coordenadora do

Curso de Psicologia; Profª. Dinalva Donizete Ribeiro, Coordenadora do Curso de Geografia; Prof. Edney

Rocha  Freitas,  Coordenador  do  Curso  de  Educação  Física;  Profa.  Elizabeth  Gottschalg  Raimann,

Coordenadora do Curso de Pedagogia; Prof. Euter Paniago Júnior, Coordenador do Curso de Agronomia;

Profª. Luciana Aparecida Elias, Coordenadora do Curso de Matemática; Profa. Luciana de Oliveira Berreta,

Coordenadora do Curso de Ciência da Computação; Prof. Marcos Antonio de Menezes, Coordenador do

Curso de História; Prof. Samuel Mariano da Silva, Coordenador do Curso de Ciências Biológicas; Prof a.

Vânia Carmem Lima, Coordenadora do Curso de Letras (Português e Inglês); Prof a. Ana Luísa Aguiar de

Castro,  Coordenadora  do  Curso  de  Zootecnia;  Vera  Lúcia  Dias  da  Silva  Fontana,  representante  dos

professores adjuntos; Profa. Zilda de Fátima Mariano, Presidente da CIS; os servidores Otajiba Antônio da

Silva e Patrícia Araújo Costa, representantes dos servidores técnico-administrativos e o Prof. João Batista

Pereira Cabral, Vice-Diretor do CAJ. Verificado o “quorum”, a Srª. Presidente declarou abertos os trabalhos

iniciando o Primeiro ponto da pauta – Informes: (1º Informe) - CONVÊNIO TRE-GO E UFG  - � A

UFG  fechou  um  convênio  com  o  Tribunal  Regional  Eleitoral  de  Goiás  para  incentivar  os  alunos  a

participarem das Eleições 2008 como Mesários Voluntários. Em discussão foram apresentadas três propostas

quanto a quantidade de horas atividades: 1ª - A concessão de 10 (dez) horas atividades, 2ª - Não contar horas

e a 3ª - 16 (dezesseis) horas. Em votação foram registrados 12 (doze) votos para a primeira proposta, 2 (dois)

votos  para  a  segunda  proposta  e  6  (seis)  votos  para  a  terceira  propostas,  portanto  o  aluno  que  se

disponibilizar a participar do processo receberá o certificado do TRE e também terá direito a 10 (dez) horas

atividades.  O convênio  vale  para  todo o  Estado  de  Goiás,  portanto,  se  o  aluno  vota  em qualquer  dos

municípios goianos, também pode se inscrever. Os mesários recebem também direito a dois dias de dispensa

no  serviço  público  ou  privado  e  vale-alimentação.  Alunos  interessados  devem  procurar  a  Assessoria

Estudantil para se inscreverem até o dia 3 (três) de setembro, próxima quarta-feira. Para facilitar a inscrição,

os alunos devem apresentar o título de eleitor. Antes de passar para o próximo informe a Presidente apresenta

a servidora Kharen Stecca Steindorf que trabalhará com a Assessoria de Comunicação do CAJ no lugar da

servidora Patrícia Araújo Costa que será transferida para Goiânia, na oportunidade a Presidente agradece a

servidora Patrícia Araújo Costa pelo trabalho desenvolvido no Campus Jataí. (2º Informe) - Informática -
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Para  agilidade  e  organização  dos  serviços  de  manutenção  e  configuração  da  área  de  Informática,  as

solicitações  devem agora  ser  agendadas  previamente  com a  Jaqueline,  no  telefone  3632-0009.  Alguns

técnicos  foram designados  especialmente  para  atender  o  Campus  Jatobá  e  outros  atenderão  a  Unidade

Riachuelo. (3º Informe) - Novo Sistema da Biblioteca no CAJ - O novo sistema de bibliotecas da UFG -

Sofia, deve ser totalmente implantado no Campus de Jataí até o dia 15 (quinze) de setembro. Informamos

que todos os alunos devem passar obrigatoriamente pelo treinamento para uso do novo sistema. Os alunos

que não fizerem o treinamento ficarão impedidos de realizar empréstimos na biblioteca.  (4º  Informe) -

Conhecendo os candidatos - O CAJ/UFG realizará em setembro um encontro com os candidatos a prefeito

de Jataí para que a comunidade pergunte e conheça as intenções de cada um dos candidatos. Não haverá

perguntas entre candidatos, a intenção é que eles respondam os questionamentos da comunidade acadêmica.

A data ainda será marcada, mas solicitamos que os interessados em contribuir na organização do evento,

entrem em contato com a Assessoria de Comunicação, com a professora Lurdinha. (5º Informe) - UFG vai à

Escola - O projeto UFG vai à Escola será realizado em Jataí nos próximos dias. Como as escolas estaduais

estão em greve, o trabalho será feito com os alunos do 3º ano do ensino médio das escolas particulares e

convite aos demais alunos via imprensa. A data ainda será confirmada e divulgada. Todas as coordenações

devem escolher um representante para discorrer sobre cada um dos cursos ofertados pela UFG. (6º Informe)

-  I Encontro de Propriedade Intelectual e Industrial na Graduação da UFG - A Direção solicita que as

coordenações enviem os nomes dos representantes para participar do Encontro de Propriedade Intelectual,

que será realizado no dia 4 (quatro) de setembro, das 8 às 18 horas, na Faculdade de Medicina, solicitada a

presença dos coordenadores dos cursos de graduação, pós-graduação, um representante estudantil e quatro

professores  de cada curso.  Os nomes devem ser  repassados com urgência,  para  a  Secretária  Executiva,

Marinalva de Oliveira Teixeira (e-mail: mary2@cultura.com.br). Segundo ponto da pauta: Aprovação por

curso de  vagas  para  transferência  de  outra  IES,  mudança de Campus,  complementação  de  modalidade,

complementação  de  habilitação  e  portador  de  diploma  -  Os  coordenadores  relataram as  vagas  de  seus

respectivos cursos: Agronomia 5 (cinco) vagas, Ciências Biológicas: 12 (doze) vagas (sendo 10 (dez) na

Licenciatura e 2 (duas) no Bacharelado), Ciências da Computação: 1(uma) vaga, Educação Física: 2 (duas)

vagas, Física: 20 (vinte) vagas, Geografia: 27 (vinte e sete) vagas (12 (doze) no Bacharelado e 15 (quinze) na

Licenciatura), História: 15 (quinze) vagas, Letras: 32 (trinta e duas) vagas (18 (dezoito) em Português e 14

(quatorze) em Inglês), Matemática: 19 (dezenove) vagas, Medicina Veterinária: 2 (duas) vagas, Pedagogia: 5

(cinco)  vagas,  Química:  19  (dezenove)  vagas,  Zootecnia:  7  (sete)  vagas,  Psicologia,  Biomedicina  e

Enfermagem não possuem vagas disponíveis.  Em discussão e  em seguida em votação os  relatos  foram

aprovados por unanimidade. Neste momento a Presidente pede aos Conselheiros para inserir um ponto de

pauta. Terceiro ponto da pauta: Processo 267/2008/CAJ/UFG - Renovação do Contrato da Professora

Mariana Olímpio Granja - Curso de Enfermagem - A Presidente leu o relato da comissão que avaliou o

processo e a decisão da comissão foi pela não renovação do contrato da professora. Após discussões chegou

ao consenso que os alunos devem ser advertidos e a Presidente disse que ela mesma conversará com os

alunos juntamente com a Profª. Ana Lúcia Rezende Souza, coordenadora do Curso de Enfermagem. Em
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seguida o relato do processo foi submetido a votação registrando-se 11 (onze) votos favoráveis e 8(oito)

abstenções, portanto o parecer da comissão foi aprovado.  Quarto ponto da pauta: Outros Assuntos - A

Presidente convidou os conselheiros para participarem do Congresso de História que acontecerá no período

de 23 (vinte e três) a 26 (vinte e seis) de setembro. Em seguida a Presidente convidou os conselheiros a

participarem do evento noite ilustrada que será realizado no período de 06 (seis) e sete (sete) de setembro.

Nada mais havendo a tratar, a Srª. Presidente declara encerrada a reunião às dezessete horas e doze minutos, da

qual, para constar, eu, Marinalva de Oliveira Teixeira, lavrei a presente ata que, lida e se achada em conforme,

segue assinada pelos Presidentes dos trabalhos e pelos conselheiros presentes à discussão e votação. …………..

Silvia Correa Santos _____________________________________________________________

Ana Lúcia Rezende  Souza ________________________________________________________

Ana Luisa Aguiar de Castro________________________________________________________

Carla Afonso da Silva Bitencourt Braga______________________________________________

Cristiane Souza Borzuk __________________________________________________________

Dinalva Donizete Ribeiro_________________________________________________________

Edney Rocha Freitas _____________________________________________________________

Elizabeth Gottschalg Raimann _____________________________________________________

Euter Paniago Júnior _____________________________________________________________

João Batista Pereira Cabral ________________________________________________________

Luciana Aparecida Elias__________________________________________________________

Luciana de Oliveira Berreta _______________________________________________________

Otajiba Antônio da Silva _________________________________________________________

Patrícia Araújo Costa____________________________________________________________

Paulo Roberto Rodrigues Meira ____________________________________________________

Samuel Mariano da Silva _________________________________________________________

Vânia Carmem Lima ____________________________________________________________

Vera Lúcia Dias da Silva Fonatana_________________________________________________

Zilda de Fátima Mariano_________________________________________________________

Marinalva de Oliveira Teixeira ____________________________________________________
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