
 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

CAMPUS JATAÍ
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DO CAMPUS

JATAÍ, REALIZADA EM 03 DE OUTUBRO DE 2008.

Aos três (03) dias do mês de outubro (10) do ano de dois mil e oito (2008),  às quinze horas e
cinqüenta minutos (15h50min), reuniram-se em sala ao Bloco C na Unidade Riachuelo do Campus
Jataí,  sob  a  presidência  da  Diretora  do  CAJ,  Profª.  Drª.  Silvia  Correa  Santos,  os  membros  do
Conselho Diretor: Prof. João Batista Pereira Cabral, Vice-Diretor do CAJ; Prof. Ana Lúcia Rezende
Souza, Coordenadora do Curso de Enfermagem; Profa. Ana Luísa Aguiar de Castro, Coordenadora
do Curso de Zootecnia; Prof. Carla Afonso da Silva Bitencourt Braga; Coordenadora do Curso de
Medina  Veterinária;  Profª.  Cristiane Souza  Borzuk,  Coordenadora  do Curso de Psicologia;  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;  Prof.  Alessandro  Martins,  Vice-Coordenador  do  Curso  de  Física;  Profª.  Luciana
Aparecida  Elias,  Coordenadora  do  curso  de  Matemática;  Profª.  Luciana  de  Oliveira  Berreta,
Coordenadora  do  Curso  de  Ciência  da  Computação;  Prof.  Paulo  Roberto  Rodrigues  Meira,
Coordenador  do  Curso  de  Química;  Prof.  Samuel  Mariano  da  Silva,  Coordenador  do  Curso  de
Ciências  Biológicas;  Prof.  Wagner  Gouvea  dos  Santos,  representando  a  Coordenação  de
Biomedicina; Profª. Vânia Carmem Lima, Coordenadora do Curso de Letras (Português e Inglês);
Profª. Suely dos Santos Silva, representante dos professores assistentes; Profª. Vera Lúcia Dias da
Silva Fontana, representante dos professores adjuntos;  Profa. Zilda de Fátima Mariano, Presidente da CIS;
servidores  Bruno Loureiro da Silva,  Cinara  Carvalho Cardoso e  Marilda Maria  Ferreira  Soares,
representante dos servidores técnico-administrativos; e o acadêmico Maurício Joaquim de Souza.
Verificado o “quorum”, o Sr. Presidente declarou abertos os trabalhos inciciando-se pelo Primeiro
Ponto de  Pauta –  Informes – (1º  Informe)  –  Treinamento para  Concurso –  Srª.  Presidente
informa que ela e a servidora Marilda estiveram em Goiânia participando de treinamento para a
realização  dos  próximos  concursos  para  professores  efetivos,  e  comunica  que  os  secretários  de
cursos passaram por treinamento a fim de dar suporte às bancas. A Servidora Marilda ressalta que no
ato da instalação do concurso será obrigatória a entrega do comprovante de pagamento por parte do
candidato. (2º Informe) – Reunião com Diretores – Durante a reunião mensal com os Diretores de
Unidades,  foram levantadas  inúmeras  discussões  sobre  o PEQUI,  sendo assim o Excelentíssimo
Reitor da UFG informou que enviará o documento solicitando as vagas, para que sejam definidas as
prioridades  posteriormente.  Segundo  Ponto de  Pauta –  Apreciação e  votação da planilha de
alocação de vagas para docentes 2008 –  A Srª. Presidente fala que a Comissão de Alocação de
Vagas realizou um levantamento detalhado da atuação de cada curso, com carga horária, número de
docentes  atualmente,  número de professores  necessário,  carga  horária  semanal  de cada  curso.  A
Coordenação do Curso de Biomedicina concordou em ceder uma de suas vagas, desde que esta seja
compensada em seguida. A Srª. Presidente fala também que a planilha do Reuni tem a progressão de
crescimento de pós-graduações das unidades e que em conversa com a Pró-Reitora de Pesquisa e
Pós-Graduação Profª. Drª. Divina das Dores de Paula Cardoso, a mesma comunicou a possibilidade
de um programa do Reuni para Pós-Graduações. Após distribuída a planilha impressa a todos os
conselheiros, a mesma  é colocada em discussão. Prof. Edney fala que em reuniões anteriores foi dito
que o curso de Educação Física teria prioridade na distribuição das vagas, e que a carga horária baixa
do curso se dá em razão das disciplinas outrora ministradas pelo curso terem sido repassadas a
outros. A Srª. Presidente questiona a quantidade de horas/aula do curso de Educação Física e o por
quê de não terem feito tais considerações nas reuniões para adequação da planilha. Profª. Luciana
Berreta comenta que quando o coordenador do referido curso foi procurado para o levantamento, o
mesmo informou que todos os dados repassados eram reais. Profª. Luciana Elias fala sobre a questão
dos professores da fundação e que deve se abrir uma discussão CAJ – MEC a fim de solucionar o
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problema dos professores da FEJ, uma vez que as vagas do Reuni e da Expansão não atenderão a
esta demanda. Profª Carla comenta que em reunião para aprovação do trabalho feito pelo comissão,
os números da Coordenação de Medicina Veterinária ficaram aquém do real, uma vez que não foi
discriminada uma disciplina ministrada pelo curso de grande carga horária, sendo assim pede aos
conselheiros que as vagas do PEQUI ajudem a consertar o erro. A Srª. Presidente fala que houve um
período para correções na planilha, mas devido a especificidade do curso que este problema seja
considerado quando da discussão das referidas vagas, bem como outros problemas existentes. Prof.
João Batista, a pedido da coordenadora do Curso de Geografia que não pôde comparecer na reunião,
lê um documento elaborado pela coordenação, onde consta alguma falhas contidas na planilha que
prejudica o curso de Geografia. Srª. Presidente sugere que diante do exposto uma das vagas sejam
repassadas para o Curso de Geografia e quando da vinda das vagas do PEQUI a mesma seja reposta.
Inúmeras discussões sobre o assunto foram levantadas, a Coordenadora de Enfermagem, Profª. Ana
Lúcia fala que como o curso está em implantação não há necessidade de todas as vagas por ora, caso
haja  um  documento  da  direção  garantindo  o  retorno  concreto  da  vaga,  a  mesma  se  sentiria
confortável para a liberação desta. As coordenações de Pedagogia e Letras ressaltam as dificuldades
que os cursos vêm enfrentando. Prof. Euter comenta da necessidade de se pensar nas vagas do Reuni
por números.  Srª. Presidente fala que em relação a cessão de vaga de um curso para outro, uma
discussão deve ser feita com mais cautela. Em votação, a planilha é aprovada, registrando-se dez
(10) votos favoráveis, um (01) contrário e quatro (04) abstenções. Nada mais havendo a tratar, a Srª.
Presidente declara encerrada a reunião às dezesseis horas e cinqüenta minutos (16h50m), da qual,
para  constar,  eu,  CÍNTIA EPFÂNIA ALVES,  lavrei  a  presente  ata  que,  lida  e  se  achada  em
conforme, segue assinada pela Presidente dos trabalhos e pelos conselheiros presentes à discussão e
votação ....................……………………………………………………………………………….......
Silvia Correa Santos _____________________________________________________________
Alessandro Martins ______________________________________________________________
Ana Lúcia Rezende de Souza ______________________________________________________
Cristiane Souza Borzuk ___________________________________________________________
Dinalva Donizete Ribeiro__________________________________________________________
Edney Rocha Freitas _____________________________________________________________
Elizabeth Gottschalg Raimann _____________________________________________________
Euter Paniago Júnior _____________________________________________________________
Flávio Pereira Diniz _____________________________________________________________
João Batista Pereira Cabral ________________________________________________________
Luciana de Oliveira Berreta _______________________________________________________
Luciana Aparecida Elias _________________________________________________________
Marco Aurélio Carbone Carneiro ___________________________________________________
Marcos Antônio de Menezes ______________________________________________________
Maria Raquel Isnard Moulin_______________________________________________________
Marilda Maria Ferreira Soares _____________________________________________________
Maurício Joaquim de Souza _______________________________________________________
Otajiba Antônio da Silva _________________________________________________________
Paulo Roberto Rodrigues Meira ____________________________________________________
Samuel Mariano da Silva _________________________________________________________
Sandra Aparecida Benite Ribeiro___________________________________________________
Suely dos Santos Silva ___________________________________________________________
Vânia Carmem de Lima___________________________________________________________
Vera Lúcia Banys _______________________________________________________________
Vera Lúcia Dias da Silva Fontana __________________________________________________
Zilda de Fátima Mariano _________________________________________________________
Cíntia Epfânia Alves ___________________________________________________________________
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