SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
CAMPUS JATAÍ
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DO CAMPUS JATAÍ, REALIZADA

1

EM 18 DE AGOSTO DE 2010.
Aos dezoito (18) dias do mês de agosto (08) do ano de dois mil e dez (2010) às quatorze horas e doze

2

minutos (14:12) reuniram-se no auditório do prédio da pós-graduação na Unidade Jatobá, Campus

3

Jataí/UFG, sob a presidência da Diretora do CAJ, Profª. Silvia Correa Santos, os membros do Conselho

4

Diretor: Prof. João Batista Pereira Cabral, Vice-diretor do Campus Jataí/UFG; Profª. Alessandra Daflon dos

5

Santos, Coordenadora do Curso de Psicologia; Prof. Alexandre Braoios, Coordenador do Curso de

6

Biomedicina; Prof. Ari Raimann, Coordenador do Curso de Pedagogia; Profª. Cátia Regina Assis Almeida

7

Leal, Coordenadora do Curso de Educação Física; Profª. Cristiane José Borges, Coordenadora do Curso de

8

Enfermagem; Prof. Edésio Fialho dos Reis, Coordenador do Curso de Mestrado em Agronomia; Prof. Esdras

9

Teixeira Costa, Vice-coordenador do Curso de Matemática; Prof. Fábio Marineli, Coordenador do Curso de

10

Física; Prof. Igo Gomes Guimarães, Coordenador do Curso de Zootecnia; Profª. Luciana Celeste Carneiro,

11

Coordenadora do Curso de Agronomia; Prof. Márcio Rodrigues Silva, Coordenador do Curso de Geografia;

12

Prof. Marcos Wagner de Souza Ribeiro, Coordenador do Curso de Ciência da Computação; Prof. Raimundo

13

Agnelo Soares Pessoa, Coordenador do Curso de História; Prof. Roberto Borges Filho, Coordenador do

14

Curso de Fisioterapia; Profª. Rosane Freire Lacerda, Vice-coordenadora do Curso de Direito; Prof. Thiago

15

André Carreo Costa, Coordenador do Curso de Medicina Veterinária; Profª. Vânia Carmem Lima,

16

Coordenadora do Curso de Letras; Prof. Wendy Carniello Ferreira, Coordenador do Curso de Engenharia

17

Florestal; Prof. Fabrízzio Alphonsus Alves Melo Nunes Soares, representante dos professores assistentes;

18

Profª. Cecília Nunes Moreira, representante dos professores adjuntos; Profª. Zilda de Fátima Mariano,

19

Presidente da CIS. Os servidores: Calixto Júnior de Souza, Michaela Andrea Bette Câmara e Wesley Carmo

20

Ramos, representando os servidores técnico-administrativos, Silmara Silva Cardoso, representando os

21

discentes. Verificado o “quorum”, a Srª. Presidente declarou abertos os trabalhos, dizendo que é muito bom

22

voltar para o Câmpus e cumprimentou os conselheiros que chegaram no período em que ela estava afastada.

23

Primeiro Ponto da Pauta: Informes – Primeiro Informe: Reunião com o Reitor – No dia 25 (vinte e

24

cinco) de agosto de 2010 (dois mil e dez) o Reitor virá até Jataí para uma reunião com o Conselho Diretor do

25

CAJ/UFG, um dos assuntos é o manifesto encaminhado à reitoria pelo conselho, e o outro assunto é a

26

implantação do novo curso REUNI. Em seguida a Presidente falou aos conselheiros que os mesmos devem

27

pensar em qual é o verdadeiro papel do conselho e como cada um tem agido como membro do conselho, pois

28

o mesmo toma decisões para todo o grupo e os assuntos devem ser tratados com cuidado, em seguida a

29

presidente leu uma mensagem para os conselheiros e disse que é preciso resgatar o verdadeiro papel do

30

conselho e saber para onde o Câmpus quer ir, falou ainda do descontentamento pelo regimento não ter

31

avançado e que sua meta é terminar seu mandato com o regimento pronto e aprovado. Segundo Informe:

32

Comissão para formular o edital para novos representantes no conselho diretor – A Presidente disse que

33

irá formular uma comissão para elaborar o edital para eleição de representantes para o Conselho Diretor, para

34

as classes que encontram sem representação ou que por algum motivo o representante teve que sair, será

35

realizado o processo eleitoral para as seguintes categorias: Professores Associados, Suplente de técnico-

36

administrativo, Professores especialistas (auxiliares). Terceiro Informe: Informe – CONPEEX/2010 – A

37

Presidente informou que o CONPEEX será realizado no período de 18 a 22 de outubro de 2010. Quarto

38

Informe: Indicação de nomes para o Conselho de Bibliotecas – A Presidente solicitou ao conselho indicação

39

de dois nomes (um membro e um suplente) para representar o Câmpus no Conselho de Bibliotecas da UFG.

40

Quarto Informe: Dados de Disciplinas e Planos de Aulas: A Presidente informou que foi solicitado pela

41

coordenação administrativa do CAJ que cada coordenação entregasse para a Administradora Paula Carvalho

42

Rodrigues uma planilha contendo os nomes das disciplinas, nome do professor que ministra cada disciplina e

43

número de alunos, conforme foi feito no primeiro semestre de 2010 e o prazo para entrega da planilha já

44

venceu, mas a coordenação administrativa receberá estes dados até 30 de agosto de 2010. Quinto Informe:

45

Construções – A Presidente informou que a empresa que ganhou a licitação para fazer o asfalto do eixo

46

atrasou os trabalhos para a construção da nova entrada do CAJ porque estava realizando serviços em outro

47

local, mas já estão retornando ao Campus e será licitada também a construção de uma passarela para ligar os

48

prédios antigos à nova central de aulas. Segundo Ponto da Pauta: Apreciação das Atas: 10/05/2010,

49

23/06/10, 30/06/10 – Em discussão e em seguida em votação as atas foram aprovadas com as devidas

50

correções com o registro de 24 (vinte e quatro) votos favoráveis e 8 (oito) abstenções. Terceiro Ponto da

51

Pauta: Processos de Estágio Probatório e Progressão Horizontal – Relatados pela Profª. Cecília Nunes

52

Moreira, processos de Estágio Probatório: Processo 23070.014879/2009-95 Prof. Roberto Borges Filho;

53

Processo 23070.007503/2009-24 Prof. Antônio Paulino da Costa Neto (parecer inicial e parecer parcial);

54

Processo 23070.008756/2010-59 Profª. Raquel Maria de Oliveira; Processo 23070008272/2010-18 Prof.

55

Valcinir Aloísio Scalla Vulcani; Processo 23070.010001/2010-14 Prof. José Hortêncio Mota; Processo

56

23070.008749/2010-57 Prof. Marcelo Gonçalves Honnicke. Processos de Progressão Horizontal – Processo

57

23070.014051/2010-71 Profª. Cátia Regina Assis de Almeida Leal; Processo 23070.011393/2010-39

58

Alessandro

59

23070.012987/2010-67; Processo 23070.013608/2010-56 Profª. Maria Helena de Sousa; Processo

60

23070.014320/2010-07 Luciana Aparecida Elias; Processo 23070.012387/2010-07, todos os processos com

61

pareceres favoráveis. Em discussão e em seguida em votação os processos foram aprovados com o registro

62

da unanimidade dos votos. Quarto Ponto da Pauta: RESULTADO DE CONCURSO: Toxicologia

63

Veterinária, Farmacologia Veterinária e Terapêutica Veterinária – do Interesse do Curso de Medicina

64

Veterinária, relatado pela presidente do conselho. Em discussão e em seguida em votação o resultado do

65

concurso foi aprovado com o registro da unanimidade dos votos. Quinto Ponto da Pauta: PROJETO DE

66

PESQUISA: Formulação de auto-regras e insensibilidade comportamental – Coordenador: Prof.

67

Marcelo Borges Henriques – do Interesse do Curso de Psicologia – Relator: Comissão do Conselho Diretor.

68

Sexto Ponto da Pauta: PROJETO DE PESQUISA: Presença do Judiciário no Sindicalismo público

69

Brasileiro – Coordenadora: Profª. Maria Cristina Cardoso Pereira – do Interesse do Curso de Direito –

70

Relator: Comissão do Conselho Diretor, relatos lidos pelo Prof. Fabiano Rodrigues de Melo (Assessor de

71

Pesquisa e Pós-Graduação do CAJ), pareceres favoráveis. Em discussão e em seguida em votação os projetos

72

foram aprovados com o registro da unanimidade dos votos. Sétimo Ponto da Pauta: SOLICITAÇÃO DE

73

AFASTAMENTO PARA CURSAR DOUTORADO: Profª. Rosely Ribeiro Lima – do Interesse do Curso

74

de Pedagogia – Relator: Comissão do Conselho Diretor, parecer favorável o relator fez apenas a ressalva de

75

que é necessário acrescentar um documento ao processo informando que o afastamento será sem bolsa.

76

Oitavo Ponto da Pauta: SOLICITAÇÃO DE AFASTAMENTO PARA CURSAR DOUTORADO: Profª.

77

Isa Mara Colombo Scarlati Domingues – do Interesse do Curso de Pedagogia – Relator: Comissão do

Martins;

Processo

23070.010886/2010-81

Prof.

Helder

Barbosa

Paulino;

Processo

78

Conselho Diretor. Os relatos dos pontos sétimo e oitavo foram lidos pelo Prof. Fabiano Rodrigues de Melo

79

(Assessor de Pesquisa e Pós-Graduação do CAJ), o relator disse que a professora vem da UFMT, então ela

80

perde o probatório vindo para o CAJ, disse que não está confortável para falar do assunto sem um parecer

81

final da PRODIRH a qual ele já consultou, mas não obteve uma resposta definitiva. A sugestão do relator é

82

que a professora saia um pouco antes, em seguida o relator disse que tem o risco do processo não ser

83

aprovado aqui e também de não aprová-lo em Goiânia. O relator disse ainda que é favorável a aprovação no

84

conselho diretor, mas que deveria retirar o processo da pauta para um melhor estudo. A Presidente falou para

85

tratar primeiro o caso da Profª. Rosely Ribeiro Lima. Em discussão, o Prof. Edésio Fialho dos Reis disse que

86

seria bom ter um documento do Prof. Jeblim (PRODIRH) com as informações sobre o assunto anexadas ao

87

processo. A Presidente disse que o caráter de excepcionalidade justifica-se pela maioria dos professores

88

estarem fazendo doutorado em trânsito. O Prof. Ari Raimann disse que no Campus existe uma

89

excepcionalidade e que no departamento a demanda para qualificação é grande. O Prof. Fabrízzio Alphonsus

90

Alves Melo Nunes Soares disse que elas estão pedindo com grande antecedência, mas os casos estão

91

nebulosos, disse que cabe um parecer do Prof. Jeblim no processo, em seguida ele sugeriu que aprove os

92

processos, mas que anexe os pareceres. A Profª. Cátia Regina Assis Almeida Leal questionou sobre o

93

controle dos substitutos. A Presidente respondeu que a direção irá fazer esse controle e citou o levantamento

94

dos substitutos federais que são 23(vinte e três) vagas e o CAJ está usando 9 (nove). A Profª. Cecília Nunes

95

Moreira perguntou se está sendo feito o controle dos 10 % (dez por cento). A Presidente respondeu que

96

nenhum curso ultrapassou esse limite e repetiu que o CAJ tem 23(vinte e três) vagas para substitutos e está

97

usando 9 (nove) vagas. Após as discussões as duas solicitações foram colocadas em votação e foram

98

aprovadas com o registro da unanimidade dos votos. Nono Ponto da Pauta: PROCESSO Nº

99

23070.007487/2010-11: Liberação co-Requisito/Exposição de motivos – do Interesse do Curso de Medicina

100

Veterinária. Décimo Ponto da Pauta: PROCESSO Nº 23070.007051/2010-14: Liberação Co-

101

Requisito/Exposição de motivos – do Interesse do Curso de Medicina Veterinária, relatados pelo Prof. Igo

102

Gomes Guimarães, pareceres desfavoráveis. Em votação os pareceres do relator foram aprovados com o

103

registro da unanimidade dos votos.

104

23070.006723/2010-74: Liberação Co-Requisito/Exposição de motivos – do Interesse do Curso de Medicina

105

Veterinária. Décimo Segundo Ponto da Pauta: PROCESSO Nº 23070.004118/2010-69: Liberação Co-

106

Requisito/Exposição de motivos – do Interesse do Curso de Medicina Veterinária, relatados pelo Prof.

107

Wendy Carniello Ferreira, pareceres desfavoráveis. Em votação os pareceres do relator foram aprovados com

108

o registro da unanimidade dos votos.Décimo Terceiro Ponto da Pauta: PROCESSO Nº

109

23070.006722/2010-20: Liberação Co-Requisito/Exposição de motivos – do Interesse do Curso de Medicina

110

Veterinária. Décimo Quarto Ponto da Pauta: PROCESSO Nº 23070.006724/2010-19: Liberação Co-

111

Requisito/Exposição de motivos – do Interesse do Curso de Medicina Veterinária. Décimo Quinto Ponto da

112

Pauta: PROCESSO Nº 23070.004101/2010-10: Liberação Co-Requisito/Exposição de motivos – do

113

Interesse do Curso de Biomedicina, relatados pela Profª. Luciana Celeste Carneiro pareceres desfavoráveis.

114

Em votação os pareceres da relatora foram aprovados com o registro da unanimidade dos votos. Décimo

115

Sexto Ponto da Pauta: PROCESSO Nº 23070.014559/2010-79: Liberação Co-Requisito/Exposição de

116

motivos – do Interesse do Curso de Direito, relatado pelo Prof. Ari Raimann. O relator leu seu parecer

117

favorável à solicitação da aluna, visto que o sistema permitiu que a aluna cursasse a disciplina. Em discussão

118

a Profª. Rosane Freire Lacerda disse que em maio os professores tiveram conhecimento que muitos alunos

Décimo Primeiro Ponto da Pauta:

PROCESSO Nº

119

estavam na mesma situação da aluna citada no processo, pois o sistema estava travando, disse ainda que a

120

coordenadora do curso entrou em contato com a Edyr (PROGRAD) várias vezes e em julho a Edyr fez a

121

matrícula e quando a aluna fez a prova, a mesma não estava matriculada e disse ainda que ficou muito

122

preocupada com essa falha do sistema. A Profª. Zilda de Fátima Mariano disse que estava pensando no nome

123

do processo e não tem nada haver com o co-requisito. O Prof. Ari Raimann disse que está marcado no

124

processo pré-requisito. O Prof. Fabrízzio Alphonsus Alves Melo Nunes Soares disse que é comum atribuir

125

esses problemas ao sistema informatizado e todo sistema na está livre de falhas, o que vale é o PPC do curso.

126

O Prof. Thiago André Carreo Costa disse que se for considerar a nota da aluna tem que haver a quebra do

127

pré-requisito. A Acadêmica Silmara Silva Cardoso disse que concorda com o Prof. Fabrízzio, mas acha que

128

foi um desrespeito, pois a aluna cursou a disciplina e passou e não foi notificada que não poderia fazer a

129

prova e ainda ligou em Goiânia para informações, disse ainda que é favorável que a disciplina seja validada.

130

A Profª. Vânia Carmem Lima disse que aconteceu um caso desse com o Curso de Letras e que se a aluna foi

131

notificada a mesma está agindo de má fé. A Profª. Cátia Regina Assis Almeida Leal disse que concorda com

132

a Profª. Luciana e disse que no Curso de Educação Física eles estão conferindo todas as disciplinas. O Prof.

133

Edésio Fialho dos Reis questionou como a aluna foi aprovada se ela na tem nota? Neste momento a aluna

134

citada no processo estava presente e a Presidente pediu para que ela explicasse a situação. A Aluna disse que

135

fez a primeira prova e teve nota adequada e continuou a assistir as aulas e fez a segunda prova em grupo e a

136

nota do grupo foi de 5,5 (cinco e meio), sendo que a mesma valia 6 (seis), disse ainda que o professor

137

aplicou a prova em 28 de junho de 2010 e na reposição de aulas em julho ele falou que ela não tinha o direito

138

de continuar a cursar a disciplina. A Profª. Cecília Nunes Moreira disse que quando o aluno erra não tem

139

direito, mas agora quem errou foi a instituição e a aluna não pode ser prejudicada, pois ela teve freqüência e

140

nota. Disse ainda que essa situação é uma alerta para os coordenadores, para que os mesmos verifiquem

141

essas situações. O Prof. Ari Raiman leu novamente seu relato favorável a aprovação da solicitação da aluna.

142

Em votação o parecer do relator foi aprovado com o registro de 22 (vinte e dois) votos favoráveis e 3 (três)

143

abstenções. Décimo Sétimo Ponto da Pauta: PROCESSO Nº 23070.019281/2007-21: PPC – Projeto

144

Pedagógico Ciências Biológicas / Licenciatura e Bacharelado – do Interesse do Curso de Ciências Biológicas

145

– Relator: Prof. Thiago André Carreo Costa (retirado da pauta). Décimo Oitavo Ponto da Pauta: Projetos

146

de Extensão e Cultura – Primeiro projeto: Copa Eco Thermal de Jataí – coordenador: Prof. Roberto Borges

147

Filho; Segundo Projeto: Programa de Formação Inicial para docência do CAJ – coordenadora: Profª. Márcia

148

Santos Anjo Reis; Terceiro projeto: Experiências, limites e responsabilidades para o ensino de história:

149

Coordenações e práticas docentes e o ensino escolar em Jataí – coordenadora: Profª. Ana Carolina Eiras

150

Coelho, todos com pareceres favoráveis. Em discussão e em seguida em votação os projetos foram

151

aprovados com o registro da unanimidade dos votos. Décimo Nono Ponto da Pauta: Outros assuntos – a

152

Psicóloga Aurélia falou das suas atribuições no CAJ, disse que os atendimentos serão realizados no SPA

153

(Serviço de Psicologia Aplicada) e que primeiro será feita uma avaliação e dependendo da demanda as

154

solicitações serão encaminhadas ao SPA. Disse também que irá participar do núcleo de apoio pedagógico e

155

social que será composto por ela, pelo assistente social e pela pedagoga. Ela informou que receberá

156

encaminhamento dos professores, encaminhados pela Profª. Silvia; dos técnico-administrativos,

157

encaminhados pelo RH do CAJ; do pessoal da jardinagem e limpeza, encaminhados pela Aline; segurança e

158

manutenção, encaminhados pelo Ricardo e dos discentes, encaminhados pela Assessoria de Graduação.

159

Todos os encaminhamentos podem ser enviados via protocolo e ela irá marcar os atendimentos. A Presidente

160

disse que a Profª. Berta do Curso de Psicologia vai implantar no CAJ o projeto saudavelmente para atender

161

técnicos e professores. O Prof. Marcos Wagner de Souza Ribeiro pediu para a Aurélia que seja feito um texto

162

sobre o apoio pedagógico para inserir no PPC. A Profª. Alessandra Daflon dos Santos falou sobre o SPA que

163

está sob a coordenação do Prof. Thales (rotinas administrativa); o estágio está sob a coordenação do Prof.

164

Érico Douglas, e como responsável técnica a Aurélia, que auxiliará na parte administrativa, projetos de

165

extensão e cuidará também dos documentos sigilosos, fazendo controle e registro. A professora disse ainda

166

que o SPA oferece serviços psicológicos para a população e instituições do município. Em seguida a

167

Presidente pediu para incluir na pauta uma solicitação do Curso de Especialização em Educação Física para

168

inclusão de duas disciplinas: Anamnese e exame físico na análise ergonômica aplicada, com carga horária

169

total de 15 (quinze) horas aula, disciplina a ser ministrada pelo Prof. Roberto Borges Filho; Segunda

170

disciplina: Técnicas avançadas de pesquisa bibliográfica via Internet, com carga horária total de 15 (quinze)

171

horas aula, disciplina pelos Professores Kleber Fernando Pereira e Cláudio André Lira. Em discussão e em

172

seguida em votação as disciplinas foram aprovadas com o registro da unanimidade dos votos. Em seguida a

173

Profª. Zilda de Fátima Mariano informou que no período do CONPEEX não haverá aulas e falou da

174

freqüência dos alunos no CONPEEX, que serão três atividades e o aluno que participar de todas irá receber o

175

certificado. As inscrições iniciam em 22 (vinte e dois de agosto) e vão até 6 (seis) de setembro e o evento

176

será realizado no período de 18 (dezoito) a 22 (vinte e dois) de outubro de 2010 e as inscrições devem ser

177

antecipadas, não haverá inscrições na hora do evento. O Prof. Thiago André Carreo Costa informou que a

178

partir desse semestre começa o serviço de odontologia no ambulatório veterinário. O Prof. Igo Gomes

179

Guimarães questionou sobre o funcionamento da biblioteca na unidade Jatobá. A Presidente respondeu que

180

nesta semana a biblioteca voltará a funcionar e uma sala de aula. O Prof. Igo Gomes Guimarães perguntou

181

porque os pontos de Internet não acessam os sites da CAPES. O Prof. Edésio Fialho dos Reis informou que a

182

universidade está disponibilizando algumas bolsas para pós-doutorado e o prazo é até sexta-feira. Em

183

seguida o Professor falou de outro assunto: o prédio da pós-graduação que agora abriga dois cursos e mais

184

dois devem ser aprovados e hoje o prédio passa por momentos difíceis e com mais dois cursos no espaço que

185

se tem hoje, não será possível instalar esses cursos, em seguida ele pediu o empenho da direção no sentido de

186

conseguir a liberação da verba prometida pela Pró-reitora de Pós-graduação, para a expansão de pelo menos

187

mais cem metros. O Prof. Fabrízzio Alphonsus Alves Melo Nunes Soares disse que recebeu hoje um e-mail

188

referente ao PET e que o novo prazo será até dia 22 e que poderia conseguir uma negociação nesse prazo. O

189

Prof. Ari Raimann pediu urgência na criação de um comitê de ética para o CAJ. A Profª. Zilda de Fátima

190

Mariano falou da homenagem do quartel ao Curso de Enfermagem pela parceria nos projetos e parabenizou

191

o curso pela iniciativa. Nada mais havendo para discutir, a Srª. Presidente declarou encerrada a reunião às

192

16:23 horas (dezesseis horas e vinte e três minutos), da qual, para constar, eu, Marinalva de Oliveira

193

Teixeira, lavrei a presente ata que, lida e se achada em conforme, segue assinada pela Presidente dos

194

trabalhos e pelos conselheiros presentes à discussão e votação......................................................................
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