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1

Aos doze dias do mês de novembro do ano de dois mil e quinze às quatorze horas e quinze minutos

2

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

3

presidência do Prof. Alessandro Martins, Diretor, os membros do Conselho Gestor da Regional Jataí:

4

Fernando Paranaiba Filgueira, Vice – Diretor; Prof. Américo Nunes da Silveira Neto, Chefe da Unidade

5

Especial de Ciências Agrárias; Técnico Administrativa Anne Oliveira, Representante dos Órgãos

6

Suplementares (Biblioteca); Prof.ª Cecilia Nunes Moreira, Coordenadora de Pesquisa e Inovação; Prof.ª

7

Carolina Ferreira Souza, Subchefe da Unidade Acadêmica Especial de Letras, Ciências Humanas e Sociais

8

Aplicadas; Danilo Vieira Oliveira, Representante dos Técnicos Administrativos; Prof. Giovanni Cavichioli

9

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

10

Agrícola, Representante dos Órgãos Administrativos CEGEF (Centro de Gestão do Espaço Físico); Técnico

11

Administrativa Simone Rezende do Carmo representando a Coordenação de Desenvolvimento Institucional e

12

Recursos Humanos; Prof. Marcos Wagner de Souza Ribeiro, Coordenador de Administração e Finanças;

13

Prof. Paulo Roberto Rodrigues Meira, Coordenador de Extensão e Cultura; Prof. Ricardo de Matos Santa

14

Rita, Chefe da Unidade Acadêmica Especial de Biociências; Prof. Rodrigo Paschoal Prado, Chefe da

15

Unidade Acadêmica Especial de Ciência da Saúde; Prof.ª Rosemara Perpétua Lopes, Representante dos

16

Docentes; Prof.ª Sandra Aparecida Benite Ribeiro, Coordenadora de Graduação da Regional Jataí/UFG;

17

Prof.ª Vera Lúcia Dias da Silva, Coordenadora de Assuntos da Comunidade; Técnico Administrativa Estael

18

de Lima Gonçalves, Assessora de Comunicação (com direito a voz); Prof.ª Cecília Nunes Moreira,

19

Coordenadora de Pesquisa e Inovação; Prof. Edésio Fialho dos Reis, Representante da Associação dos

20

Docentes da Universidade Federal de Goiás (ADUFG, com direito a voz); Eleuzzi Moni do Carmo,

21

Representante SINT/UFG (com direito a voz); Técnico Administrativo Weuler Borges Santos

22

CERCOMP/REJ (com direito a voz). A Prof.ª Vera Lúcia Banys, Coordenadora de Pós-Graduação, justificou

23

sua ausência, via e-mail, devido a participação de reunião da Câmara Superior de Pós-Graduação em

24

Goiânia. Verificado o “quórum”, o Sr. Presidente declarou abertos os trabalhos: Primeiro Ponto da Pauta:

25

Informes. Não houve informes. O Presidente iniciou a reunião cumprimentando a todos e falando da

26

satisfação em receber os discentes no Conselho Gestor, desejou boas vindas nesse momento tão importante.

27

Em seguida o Presidente explicou que essa reunião foi chamada de forma emergencial, devido a um contato

28

realizado ontem à noite pelo Reitor, referente ao nome da nova universidade encaminhado à Presidência da

29

República para composição do projeto de lei de criação de uma universidade no Sudoeste de Goiás. O

30

Presidente disse que faria um histórico da situação atual, para informação dos presentes. Disse que no início

31

da noite do dia 04/11/2015 (quatro e novembro de dois mil e quinze) recebeu a informação via telefone de

32

que a Presidência da República autorizou o encaminhamento de um projeto de lei para criação de uma

33

Universidade Federal em Catalão (Região Sudeste) e Jataí (Região Sudoeste) do Estado de Goiás. No dia
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34

05/11/2015 (cinco e novembro de dois mil e quinze) recebeu notificação pela Reitoria, com um prazo muito

35

curto de 6 (seis) horas, para definição de um nome para a nova universidade, para composição do projeto de

36

lei para ser encaminhado ao congresso. O Presidente disse que a Direção tentou junto à Reitoria um prazo

37

maior para discutir junto a comunidade, porém naquele momento não foi possível. Então a opção devido ao

38

curto prazo, foi de chamar o Conselho Gestor, órgão deliberativo máximo da unidade, para discussão, debate

39

e votação na definição do nome e por volta das 16 (dezesseis) horas, foi escolhido em votação o nome:

40

Universidade Federal do Sudoeste Goiano. O Presidente explicou que a votação foi realizada em dois turnos,

41

no primeiro turno com todos os nomes sugeridos: Universidade Federal do Sudoeste Goiano que obteve

42

cinco votos; Universidade Federal de Jataí, que obteve seis votos; Universidade Federal Juscelino

43

Kubitschek, que não obteve nenhum voto; Universidade Federal do Cerrado que obteve três votos;

44

Universidade Federal do Brasil Central, que obteve um voto. Em segundo turno, apresentaram-se os nomes

45

Universidade Federal do Sudoeste Goiano e Universidade Federal de Jataí; a primeira opção teve nove votos

46

favoráveis e seis contrários. E logo após a realização da reunião, a reitoria já estava solicitando a reposta. O

47

Presidente disse que no decorrer dos dias, receberam muitos questionamentos da comunidade acadêmica e

48

comunidade externa, e como o tempo havia sido curto houve a preocupação com isso, pois para chegar a esse

49

momento foram muitas pessoas que passaram pela Regional e que estão aqui até hoje, construindo a história

50

da instituição. Diante das manifestações políticas e da comunidade de uma forma geral, foi solicitado junto a

51

Reitoria a consulta de uma possibilidade de averiguar o nome junto à comunidade e ontem no período da

52

noite a Direção recebeu uma ligação da Reitoria informando que em consulta ao SESU foi aberto um prazo,

53

curto novamente, até amanhã (sexta-feira) 13/11/2015 (treze de novembro de dois mil e quinze). Diante

54

dessa nova informação a opção da Regional seria novamente uma consulta junto ao Conselho Gestor sobre

55

qual encaminhamento devido ao novo prazo, mantinha o nome já votado ou abriria para uma consulta junto a

56

comunidade, por mais rápida que fosse. O Presidente comunicou que antes de iniciar as discussões ele

57

gostaria de informar que será realizada uma assembleia hoje à noite, a princípio com caráter discursivo, mas

58

dependendo do que for decidido aqui poderia ter algum encaminhamento. Antes de iniciar as discussões o

59

Presidente disse que como estavam presentes muitas pessoas que não eram conselheiros, então gostaria de

60

verificar em votação, quanto a abertura do direito de voz para todos os presentes. Em votação a questão foi

61

aprovada como registro da unanimidade dos votos. Segundo Ponto da Pauta: Processo de Emancipação

62

da Regional Jataí/UFG.O Prof. Ricardo de Mattos Santa Rita disse que achava importante a consulta hoje a

63

noite e que ficasse claro que foi dessa forma devido à necessidade de cumprimento de prazo e disse ainda

64

que ficou sabendo que Catalão indicou dois nomes. Em continuidade o conselheiro disse que seu grupo

65

optou pelo voto ao nome Universidade Federal de Jataí e que gostaria de verificar a possibilidade de

66

indicação de dois nomes. O Prof. Américo Nunes da Silveira Neto disse que essa questão do nome era muito

67

significativo, pois seria a forma de relacionar com os parceiros, quando se escolhia um nome estava

68

mudando a missão. Disse que ele via que Universidade Federal do Sudoeste Goiano estava muito em uso e

69

passava uma impressão de que a universidade estava surgindo em Rio Verde, ele falou que era uma sigla

70

fraca e tinha um agravante que após criação dessa universidade os municípios entrariam imediatamente com

71

o pedido de novos polos. Disse que não queria para outras cidades o comportamento que Goiânia teve com
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72

Jataí e a abertura prematura de um Câmpus fora de sede, atrasava e essa sigla enfraquecia a regional. O

73

conselheiro prosseguiu sua fala dizendo que por outro lado UFJ (Universidade Federal de Jataí) era forte e

74

nada impedia que fossem criados polos. O Prof. Edésio Fialho dos Reis disse que estava representando a

75

Associação dos Docentes da Universidade Federal de Goiás (ADUFG), parabenizou todos os presentes e

76

disse que gostaria de deixar a sugestão de que um assunto assim fosse compartilhado com a comunidade

77

universitária e toda a comunidade, disse que pelo que tinha acompanhado a imprensa local colocou

78

argumentos muito fortes. Continuou sua fala dizendo que era importantíssima uma análise no sentido de

79

quanto se a comunidade estava revoltada, quanto a questão do nome, então que refletisse que quem pagou e

80

fez com que esse Câmpus funcionasse foi a Prefeitura de Jataí. Disse que não deveria ficar no embate de um

81

nome seja qual for, falou que o Câmpus estava aqui pelo trabalho do município. O Prof. Ari Raimann disse

82

que era importante, fundamental, disse que a democracia tinha que ter mais força, para lutar e levar a

83

discussão para os locais mais democráticos, disse que a ideia inicial do Presidente da mesa de abrir o direito

84

de voz para todos os presentes, foi muito boa. Em sequência disse que colocar Jataí no nome era

85

fundamental, deixar o nome fora seria negar a história. Disse que o “J” tinha uma força enorme e que do

86

ponto de vista econômico de Jataí isso era essencial, Jataí trará desenvolvimento, indústrias, disse que talvez

87

isso não fosse decidido nesse momento, poderia levar a discussão para a assembleia da noite. O Prof.

88

Giovanni Cavichioli Petrucelli disse que conforme dito na semana passada, uma universidade não se fazia

89

pelo nome, se fazia pelo trabalho, pelos projetos e falou que estava feliz por ver os alunos no conselho, mas

90

que ficaria mais feliz se os visse aqui para outras discussões, pois a universidade não era um nome, tinha que

91

ter um nome, mas tinha que ter qualidade e pessoas para brigar por qualidade. O Prof. Américo Nunes da

92

Silveira Neto disse que o nome era importante e que estavam lutando pelo futuro que queriam ter, mas que

93

aceitavam o futuro que viesse. Disse que concordava em levar a questão para a assembleia para uma

94

consulta, onde cada um faria sua defesa e sugeriu que o Conselho Gestor homologasse o que for definido na

95

assembleia. A Prof.ª Cecília Nunes Moreira disse que na última reunião o Conselho Gestor votou em

96

Universidade Federal do Sudoeste Goiano, ficando em segundo lugar Universidade Federal de Jataí, então a

97

professora apresentou a proposta de que os dois nomes fossem levados para a assembleia e que isso fosse

98

votado hoje à noite e em seguida que sejam encaminhados para Brasília, os dois nomes em ordem de

99

prioridade de acordo com o resultado da votação. Disse que assim Brasília que resolverá a questão dos

100

nomes, mediante apresentação das duas possibilidades. Disse que essa assembleia já estava marcada há mais

101

de uma semana, falou que a Prefeitura de Jataí ajudava sempre o Câmpus e finalizou dizendo que sua

102

sugestão era do encaminhamento de dois nomes e que a definição ocorresse em Brasília. A Prof.ª Carolina

103

Ferreira Souza disse que gostaria de fazer uma observação, disse que já sugeriu ao Prof. Alessandro Martins

104

sobre a questão de fazer uma consulta pública e que isso foi acatado. Disse que gostaria que as pessoas

105

viessem falar, que os alunos falassem sobre o assunto. Prosseguiu dizendo que mais uma vez não pôde

106

consultar seus pares e que achava interessante a proposta de abertura do assunto na assembleia, achava isso

107

essencial. Disse que gostaria de registrar que ficou sabendo do processo de emancipação pela imprensa. O

108

Prof. Christiano Peres Coelho disse que achou interessante muitas falas e que até concordava com algumas,

109

pois o nome era a identidade, tinha que marcar, pois várias pessoas trabalharam com isso, disse que seria
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110

muito importante que representantes da cidade pudessem ser convidados para participar da assembleia.

111

Argumentou que um nome deixaria a identidade, e Universidade Federal de Jataí era forte. O Prof. Edésio

112

Fialho dos Reis disse que para complementar sua fala, se a sigla era UFJ, Universidade se tratava de um

113

universo maior, Federal se tratava que era do país, e tornava-se importante a última letra “J” de Jataí, para

114

uma questão de identidade, mas a Universidade não era de Jataí, era do País. Falou que aquilo que foi levado

115

para a comunidade deveria ser levado em forma de informações claras, disse que ficou assustadíssimo com

116

depoimentos que ouviu em um programa de rádio e que se sentiu ofendido. Em seguida o conselheiro

117

sugeriu em relação a assembleia, que esse era o momento de trazer as informações sobre em que nível estava

118

essa situação, esse seria um bom espaço. A Técnico Administrativa Eleuzzi Moni do Carmo disse que não

119

sabia se o representante dos discentes estava presente, mas que tinha que dar a importância dessa discussão

120

aos alunos, disse que a questão da discussão do nome era para que não fosse carregado esse peso. A Prof.ª

121

Carla Gomes Machado agradeceu a oportunidade de fala e disse que gostaria de expressar sua opinião

122

pessoal, expôs que estava em Jataí há três anos e que foi muito bem recebida e que acreditava que o nome

123

era importante sim e que o nome não inviabilizaria outros campi e que considerava Universidade Federal de

124

Jataí a melhor opção. A Prof.ª Cecília Nunes Moreira reforçou sua sugestão do envio dos dois nomes e disse

125

que se fosse necessário fariam outra reunião extraordinária para homologar o que for encaminhado pela

126

assembleia. O Presidente disse que a princípio o Conselho Gestor precisaria proceder com votação da

127

suspensão da escolha de apenas um nome, ocorrida em cinco de novembro, para que desta forma os

128

conselheiros pudessem continuar com os encaminhamentos/sugestões sobre o envio dos dois nomes mais

129

votados na última reunião para apresentação em assembleia. Em votação, a suspensão da escolha de apenas

130

um nome foi aprovada com o registro da unanimidade dos votos. O Presidente iniciou a discussão sobre os

131

encaminhamentos apresentados. A Prof.ª Cecília Nunes Moreira sugeriu que fosse referendado o resultado,

132

ao final da assembleia, com uma reunião extraordinária do Conselho Gestor. O Prof. Edésio Fialho dos Reis

133

disse que tinha a questão legal do envio ad referendum, se fosse o caso. A Prof.ª Carolina Ferreira Souza

134

disse que achava que deveria ser referendado no Conselho Gestor. O Presidente disse que o encaminhamento

135

do Prof. Américo Nunes da Silveira, complementado pela Prof.ª Cecília Nunes Moreira era de que fizesse a

136

consulta na assembleia com apenas dois nomes para saber que seria o primeiro e o segundo e envia um

137

documento com a informação dos dois nomes, nessa ordem. O Presidente falou que seria importante que

138

duas pessoas fizessem a defesa, uma de cada nome durante a assembleia, pontuou ainda, que tentaria com o

139

curto tempo junto à Assessoria de Comunicação a divulgação junto à comunidade. A Técnico Administrativa

140

Josie Melissa Acelo Agricola, questionou como seria a contagem dos votos. O Presidente disse que essa era

141

uma preocupação da presidência. Após muitas discussões sobre a forma de votação a Prof.ª Cecília Nunes

142

Moreira disse que a assembleia era consultiva e que o Conselho Gestor seria deliberativo, então o voto

143

provavelmente poderia ser por contraste e depois a deliberação ocorrerá no Conselho Gestor. A Prof.ª

144

Carolina Ferreira Souza disse que a assembleia universitária era informativa. O Prof. Américo Nunes da

145

Silveira Neto disse que era importante a reunião do Conselho Gestor para validar a deliberação. O Presidente

146

disse que conforme encaminhamento do Prof. Américo Nunes da Silveira, complementado pela Prof.ª Cecília

147

Nunes Moreira era de que fizesse a consulta na assembleia com apenas dois nomes (Universidade Federal do
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148

Sudoeste Goiano e Universidade Federal de Jataí) para saber qual seria o primeiro e o segundo, em seguida

149

homologa-se a consulta em reunião extraordinária do Conselho Gestor e encaminha-se um documento com a

150

informação dos dois nomes, na ordem que for definida. Em votação o encaminhamento foi aprovado com o

151

registro da unanimidade dos votos. O Presidente disse que amanhã 13/11/2015 (treze de novembro de dois

152

mil e quinze) às nove horas da manhã será realizada uma reunião extraordinária do Conselho Gestor.

153

Informou ainda que a visita da Presidente Dilma Rousseff foi adiada para o dia 26/11/2015 (vinte e seis de

154

novembro de dois mil e quinze). Terceiro Ponto da Pauta: Outros Assuntos. Não tivemos outros assuntos.

155

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião às

156

15:30 horas (quinze horas e trinta minutos), da qual, para constar, eu, Marinalva de Oliveira Teixeira,

157

Secretária do Conselho Gestor, lavrei a presente ata que, lida e se achada em conforme, segue assinada pelo

158

Presidente dos trabalhos e pelos conselheiros presentes à discussão e votação……………………..…………

159

Alessandro Martins_______________________________________________________________________

160

Américo Nunes da Silveira Neto_____________________________________________________________

161

Anne Oliveira____________________________________________________________________________

162

Cecília Nunes Moreira____________________________________________________________________

163

Carolina Ferreira Souza____________________________________________________________________

164

Danilo Vieira Oliveira_____________________________________________________________________

165

Edésio Fialho dos Reis_____________________________________________________________________

166

Eleuzzi Moni do Carmo____________________________________________________________________

167

Estael de Lima Gonçalves_________________________________________________________________

168

Fernando Paranaíba Filgueira_______________________________________________________________

169

Giovanni Cavichioli Petrucelli______________________________________________________________

170

Josie Melissa Acelo Agricola_______________________________________________________________

171

Marcos Wagner de Souza Ribeiro____________________________________________________________

172

Paulo Roberto Rodrigues Meira______________________________________________________________

173

Ricardo de Matos Santa Rita________________________________________________________________

174

Rodrigo Paschoal Prado___________________________________________________________________

175

Rosemara Perpétua Lopes__________________________________________________________________

176

Simone Rezende do Carmo_________________________________________________________________

177

Vera Lúcia Dias da Silva__________________________________________________________________

178

Weuler Borges Santos_____________________________________________________________________

179

Marinalva de Oliveira Teixeira______________________________________________________________
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