1
2
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
3
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
4
CAMPUS JATAÍ
5 ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DO CAMPUS
6
JATAÍ, REALIZADA EM 28 DE FEVEREIRO DE 2007.
1 Aos vinte e oito dias (28) do mês de fevereiro (02) do ano de dois mil e sete (2007), às quatorze horas e
2 quinze minutos (14:15) reuniram-se, no Auditório do Centro de Ciências Agrárias e Biológicas Campus
3 Jataí/UFG, sob a presidência do diretor do CAJ, Prof. Edésio Fialho dos Reis, os membros do Conselho
4 Prof. Alessandro Martins, Coordenador do Curso de Física; Profª. Carla Afonso da Silva Bitencourt Braga,
5 Coordenadora do Curso de Medicina Veterinária; Profª. Cláudia Graziela Ferreira Lemes, Coordenadora do
6 Curso de História; Prof. Edney Rocha Freitas, Coordenador do Curso de Educação Física; Prof. Fernando
7 Simões Gielfi, Coordenador do Curso de Agronomia; Profª. Jaqueline Araújo Civardi, Coordenadora do
8 Curso de Matemática; Profª. José Silvio de Oliveira, Coordenador do Curso de Pedagogia; Prof a Maria de
9 Fátima Pessoa de Assis, Coordenadora do Curso de Psicologia; Prof. Paulo Roberto Rodrigues Meira,
10 Coordenador do Curso de Química, Profª. Silvia Sobral Costa, Coordenadora do Curso de Ciências
11 Biológicas; Profa Enilva Peres de Assis Gonçalves, representando a Coordenação do Curso de Letras
12 (Português e Inglês); Prof. Fernando José dos Santos Dias, representando a Coordenação do Curso de
13 Zootecnia; Prof. Washington Mendonça Moragas, Coordenador do Curso de Geografia; Prof. Marco
14 Aurélio Carbone Carneiro, Coordenador do Programa de Pós-graduação em Agronomia, Profª. Vera Lúcia
15 Dias da Silva Fontana, representante dos professores adjuntos; a servidora Marilda Maria Ferreira Soares,
16 representante dos servidores técnico-administrativos; acadêmicos Juliana Carneiro Guimarães e Maurício
17 Joaquim de Souza, representantes dos discentes, Profª. Silvia Correa Santos, Vice-diretora do CAJ.
18 Verificado o “quorum”, o Sr. Presidente declara abertos os trabalhos, apresentando a Secretária Executiva,
19 Tatiana Diello Borges, que fará a comunicação entre a Direção e a Comunidade Universitária, em seguida
20 deu as boas vindas à nova Coordenadora do Curso de Matemática, Jaqueline Araújo Civardi e abriu espaço
21 para o acadêmico André Luiz Moraes de Assis que convidou para um evento sobre meio ambiente, no dia 10
22 (dez) de março de 2007 (dois mil e sete), no CAJ e solicitou aos coordenadores a liberação dos alunos para
23 participarem. Como primeiro item da pauta: Apreciação e votação da ata da reunião ordinária do dia (3124 01-2007), em discussão e em seguida em votação, foi aprovada com as devidas correções, registraram 17
25 (dezessete) votos favoráveis e 02 (duas) abstenções. O segundo item da pauta, Informes, o Presidente
26 informou que todos os professores receberão um Guia do Acadêmico e que estão sendo confeccionadas
27 camisetas com a logomarca da UFG, para os estagiários curriculares. Prosseguindo, informou que recebeu
28 uma ligação da Profª. Lana (UFG/Goiânia) comunicando o término das inscrições para o Curso de Docência
29 no Ensino Superior (Estágio Probatório). Diante dessa informação, o Prof. Washington Mendonça Moragas,
30 ressaltou a importância de todos os coordenadores receberem essas informações por e-mail. O Presidente
31 informou que tem pedido para que os avisos sejam enviados por fax e posteriormente pelo malote. Ele
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32 informou ainda que em contato com o diretor do CEGEF, marcou uma reunião para o dia 14-03-2007
33 (quatorze de março de dois mil e sete), onde será apresentado um cronograma para obras e reformas do CAJ.
34 Diante disso, solicitou aos coordenadores que apresentem sugestões na próxima reunião, as quais serão
35 encaminhadas ao CEGEF. Continuando, o Presidente informou que no dia 01-03-2007 (primeiro de março
36 de dois mil e sete) será lançado o programa Bolsa Permanência, que deverá ser divulgado até o dia
37 16/03/2007 (dezesseis de março de dois mil e sete), quando, na oportunidade, uma equipe do PROCOM fará
38 a avaliação dos pedidos e da situação financeira dos alunos cadastrados e que também será lançado o
39 programa Bolsa Alimentação, o qual está sendo adaptado para Jataí, buscando parcerias com alguns
40 restaurantes da cidade, tendo o aluno de prestar conta todo final de mês. O Presidente distribuiu cópias de
41 uma reportagem do Estado de São Paulo (terça-feira, 27-02-2007), informando que o MEC almeja igualar o
42 número de vagas noturnas com as diurnas. Diante dessa informação, a Profª. Cláudia Graziella Ferreira
43 Lemes, ressaltou que as condições de iluminação, transporte e estacionamento do CCAB, não estão
44 atendendo as necessidades dos alunos. A Acadêmica Juliana Carneiro Guimarães, informou que está
45 encaminhando um ofício ao Superintendente Municipal de Trânsito, com o objetivo de marcar uma reunião
46 com um grupo de alunos para viabilizar o transporte de alunos dos cursos do CCAB. O Presidente informou
47 que recebeu um projeto intitulado “Universidade Nova” e enviará, por e-mail aos coordenadores, para ser
48 discutido posteriormente. Em seguida, informou que recebeu um e-mail sobre aquisição de um microscópio
49 eletrônico de varredura, que poderá ser adquirido pela Universidade e ficar à disposição do CAJ. Em
50 discussão, foi sugerido pela Profª. Silvia Correa Santos, que seja encaminhado um projeto com todas as
51 pessoas interessadas, ficando a mesma, responsável pela elaboração e encaminhamento.

Dando

52 prosseguimento, o Presidente informou que foi disponibilizado, pela Agência Rural 07 (sete) funcionários,
53 para prestarem serviços junto ao Campus de Jataí/UFG, com prazo determinado de 05 (cinco) anos. Em
54 seguida, ele informou que os funcionários que prestam serviços após as 22 (vinte e duas) horas, poderão
55 receber o adicional noturno, para isso, é necessário enviar um ofício para a área financeira do DP/UFG,
56 notificando a quantidade de horas noturnas trabalhadas por servidor. E que também fará o mapeamento de
57 insalubridade e o PPRA do CAJ, através de formulário próprio. O Presidente informou que no dia 02-0358 2007 (dois de março de dois mil e sete) participará de uma reunião sobre o CT-INFRA, dessa forma,
59 solicitou aos coordenadores que sugiram nomes para encabeçarem um projeto, também participará nos dias
60 27, 28 e 29 de março, em Goiânia, de uma reunião sobre a construção dos Hospitais Veterinários. O Prof.
61 Marco Aurélio Carbone Carneiro informou que a CAPES vai estar lançando um edital para cadastrar projeto
62 para qualificação. Concluindo os informes, o Presidente informou que recebeu uma relação com as
63 disciplinas que não foram lançadas, dessa forma, estará repassando às coordenações para as devidas
64 justificativas. O terceiro item da pauta, Disponibilização da servidora: Cássia Soares Duarte Machado,
65 para prestar serviço na PROAD por tempo determinado. O Presidente informou que foi pedido, pela Pró66 Reitoria de Administração e Finanças/UFG, a permanência da Contadora já mencionada, junto ao DCF,
67 justificando o pedido, a Pró-Reitoria argumentou que a mesma, é uma das três pessoas que realizam

68 empenho para a Universidade. Dessa forma, para não perder a vaga o Diretor do CAJ propôs uma troca, já
69 que o CAJ, no momento, não necessita de um contabilista, mas de um motorista, já que as compras são
70 realizadas em Goiânia e que o CAJ necessita de um motorista com extrema urgência. Assim, o Presidente
71 propôs que a servidora seja disponibilizada a PROAD e um motorista venha no lugar, por tempo
72 determinado de 01 (um) ano, custeado pela PROAD. Em discussão, e em seguida em votação foi aprovada a
73 troca, registraram 14 (quatorze) votos favoráveis, 02 (dois) votos contrários (Observação: sendo um voto
74 contrário da Coordenação de Geografia) e 02 (duas) abstenções. O quarto item da pauta - Processo nº.
75 23070.019352/2006-12 – Redistribuição, do interesse da Coordenação de Medicina Veterinária – Prof.
76 Tiago Luiz Kunz, relatado pelo Prof. Fernando Simões Gielfi. Em discussão e em seguida em votação foi
77 aprovado por unanimidade o parecer do relator favorável ao processo, desde que sejam cumpridas na íntegra
78 as exigências estabelecidas. O quinto item da pauta - Processo nº. 008/2007/CAJ/UFG – Prorrogação de
79 Afastamento para cursar pós-graduação/doutorado, do interesse da Coordenação de Medicina Veterinária 80 Profª. Cleusely Matias de Sousa, relatado pelo Profª. Washington Mendonça Moragas. Em discussão e em
81 seguida em votação foi aprovado o parecer do relator favorável ao processo, desde que seja elaborado um
82 documento para ser assinado pela requerente se comprometendo, junto a esta coordenação, a retornar na data
83 que finaliza seu pedido de prorrogação, registraram 15 (quinze) votos favoráveis e 02 (dois) contrários e 01
84 (uma) abstenção. O sexto item da pauta - Processo nº. 009/2007/CAJ/UFG – Solicitação de Afastamento
85 para cursar doutorado, do interesse da Coordenação de Educação Física - Profª. Kelly Suêmia Dutra Silva,
86 foi retirado da pauta, pelo Prof. Edney Rocha Freitas para as devidas correções. O sétimo item da pauta –
87 Processo nº. 016/2007/FEJ – Licença para cursar doutorado – do interesse da Coordenação de Letras –
88 Profª. Coraci Helena do Prado, relatado pela Profª. Jaqueline Araújo Civardi. Em discussão e em seguida em
89 votação, foi aprovado por unanimidade o parecer da relatora favorável ao processo. O oitavo item da pauta
90 - Processo nº. 010/2007/CAJ/UFG – Regulamento de Estágio do Curso de Geografia (Licenciatura e
91 Bacharelado), do interesse da Coordenação de Geografia, foi retirado da pauta, pelo Prof. Washington
92 Mendonça Moragas. O nono item da pauta – Processo nº. 010/2007/CAJ/UFG – Projeto de Pesquisa, do
93 interesse da Coordenação de Zootecnia – Profª. Vera Lúcia Banys, relatado pela Profª. Carla Afonso da Silva
94 Bitencourt Braga. Em discussão e em seguida em votação foi aprovado por unanimidade o parecer da
95 relatora favorável ao projeto. O décimo item da pauta – Processo nº. 012/2007/CAJ/UFG, Projeto de
96 Pesquisa, do interesse da Coordenação de Zootecnia – Prof. Edgar Alain Collao Senz, relatado pela Profª.
97 Carla Afonso da Silva Bitencourt Braga. Em discussão e em seguida em votação foi aprovado por
98 unanimidade o parecer da relatora favorável ao projeto. O décimo primeiro item da pauta – Processo nº.
99 013/2007/CAJ/UFG - Projeto de Pesquisa, do interesse da Coordenação de História – Prof. Marcos Antônio
100 de Menezes, relatado pela Profª. Carla Afonso Bitencourt Braga. Em discussão e em seguida em votação foi
101 aprovado o parecer da relatora favorável ao projeto. O décimo segundo item da pauta – Processo nº.
102 014/2007/CAJ/UFG – Projeto de Pesquisa, do interesse da Coordenação de História - Prof. Marcos Antônio
103 de Menezes, relatado pela Profª. Carla Afonso Bitencourt Braga. Em discussão e em seguida em votação foi

104 aprovado o parecer da relatora favorável ao projeto. O décimo terceiro item da pauta – Processo nº.
105 015/2007/CAJ/UFG – Projeto de Pesquisa, do interesse da Coordenação de História – Profª. Renata Cristina
106 de Sousa Nascimento, relatado pela Profª. Carla Afonso Bitencourt Braga. Em discussão e em seguida em
107 votação foi aprovado o parecer da relatora favorável ao projeto, desde que seja incluído um cronograma de
108 execução. O décimo quarto item da pauta – Processo nº. 016/2007/CAJ/UFG – Projeto de Pesquisa, do
109 interesse da Coordenação de História – Profª. Renata Cristina de Sousa Nascimento, relatado pela Profª.
110 Carla Afonso Bitencourt Braga. Em discussão e em seguida em votação foi aprovado o parecer da relatora
111 favorável ao projeto, desde que seja incluído um cronograma de execução. O décimo quinto item da pauta
112 – Processo nº. 017/2007/CAJ/UFG – Evento de Extensão e Cultura, do interesse da Coordenação de
113 História – Prof. Prof. Marcos Antônio de Menezes, relatado pela Profª. Carla Afonso Bitencourt Braga. Em
114 discussão e em seguida em votação foi aprovado o parecer da relatora favorável ao evento, desde que não
115 implique na assunção de qualquer responsabilidade pelos custos financeiros que demandarão o evento. O
116 décimo sexto item da pauta – Processo nº. 018/2007/CAJ/UFG – Projeto de Ação Social/Prestação de
117 Serviços, do interesse da Coordenação de História – Prof. Marcos Antônio de Menezes, relatado pela Profª.
118 Carla Afonso da Silva Bitencourt Braga. Em discussão e em seguida em votação foi aprovado o parecer da
119 relatora favorável ao projeto. O décimo sétimo item da pauta – Processo nº. 019/2007/CAJ/UFG – Curso
120 de Extensão e Cultura, do interesse da Coordenação de Agronomia – Prof. Darly Geraldo de Sena Junior,
121 relatado pela Profª. Carla Afonso da Silva Bitencourt Braga. Em discussão e em seguida em votação foi
122 aprovado o parecer da relatora favorável ao curso. O décimo oitavo item da pauta – Processo nº.
123 026/2007/CAJ/UFG – Projeto de Pesquisa, do interesse da Coordenação de Pedagogia – Prof.ª Elizabeth
124 Gottschalg Raimann, relatado pela Prof.ª Carla Afonso da Silva Bitencourt Braga. Em discussão e em
125 seguida em votação foi aprovado o parecer da relatora favorável ao projeto, desde que sejam feitas as
126 devidas correções quanto às datas no cronograma do projeto. O décimo nono item da pauta – Processo nº.
127 020/2007/CAJ/UFG – SICAD, do interesse da Coordenação de História, relatado pelo Prof. Paulo Roberto
128 Rodrigues Meira. Em discussão e em seguida em votação foi aprovado por unanimidade o parecer do relator
129 favorável ao SICAD. O vigésimo item da pauta – Processo nº. 021/2007/CAJ/UFG – SICAD, do interesse
130 da Coordenação de Zootecnia, relatado pela Profª. Maria de Fátima Pessoa de Assis. Em discussão e em
131 seguida em votação foi aprovado por unanimidade o parecer da relatora favorável ao SICAD. O vigésimo
132 primeiro item da pauta – Processo nº. 022/2007/CAJ/UFG – SICAD, do interesse da Coordenação de
133 Física, relatado pela Profª. Cláudia Graziella Ferreira Lemes. Em discussão e em seguida em votação foi
134 aprovado por unanimidade o parecer da relatora favorável ao SICAD. O vigésimo segundo item da pauta –
135 Processo nº. 023/2007/CAJ/UFG – SICAD, do interesse da Coordenação de Matemática, relatado pelo
136 Prof. Edney Rocha Freitas. Em discussão e em seguida em votação foi aprovado por unanimidade o parecer
137 do relator favorável ao SICAD. O vigésimo terceiro item da pauta - Processo nº. 024/2007/CAJ/UFG –
138 SICAD, do interesse da Coordenação de Química, relatado pela Profª. Enilva Peres de Assis Gonçalves, e
139 lido pela Profª. Vera Lúcia Dias da Silva Fontana. Em discussão e em seguida em votação foi aprovado por

140 unanimidade o parecer da relatora favorável ao SICAD. O vigésimo quarto item da pauta – Processo nº.
141 025/2007/CAJ/UFG – SICAD, do interesse da Coordenação de Pedagogia, relatado pelo Prof. Alessandro
142 Martins. Em discussão e em seguida em votação foi aprovado por unanimidade o parecer do relator
143 favorável ao SICAD, desde que sejam efetuadas as devidas correções. O vigésimo quinto item da pauta –
144 Processo de Estágio Probatório e Progressão Horizontal – Processo nº. 23070.010100/2006-10 do
145 interesse do Prof. Euter Paniago Junior, relatado pela Profª. Silvia Correa Santos. Em discussão e em seguida
146 em votação foi aprovado por unanimidade o parecer da relatora favorável ao processo. Processo nº.
147 23070.012586/2006-21 do interesse do Prof. Alípio Rodrigues de Sousa Neto, relatado pela Profª. Silvia
148 Correa Santos. Em discussão e em seguida em votação foi aprovado por unanimidade o parecer da relatora
149 favorável à progressão. O vigésimo sexto item da pauta, Compras emergências para o CAJ, o Presidente
150 informou que estão sendo equipando os data shows para atender aos cursos do CAJ e solicitou aos
151 coordenadores que reúnam, nas coordenações, para trazerem sugestões para a próxima reunião em relação a
152 compra de material de patrimônio. O vigésimo sétimo item da pauta, Outros assuntos, o Presidente propôs
153 que a próxima reunião extraordinária do Conselho Diretor, seja realizada no dia 07-03-2007 (sete de março
154 de dois mil e sete), sendo esta data, aprovada por todos. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declara
155 encerrada a sessão às dezessete horas e trinta e cinco minutos, da qual, para constar, eu, Simone Rezende do
156 Carmo, lavrei a presente ata que, lida e se achada em conforme, segue assinada pelo presidente dos trabalhos
157 e pelos conselheiros presentes à discussão e votação.
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