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V SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

CAMPUS JATAÍ 

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DO CAMPUS JATAÍ, 

REALIZADA EM 25 DE AGOSTO DE 2010 (Período Vespertino). 

Aos vinte e cinco (25) dias do mês de agosto (08) do ano de dois mil e dez (2010) às quatorze horas e 1 

quatorze minutos (14:14) reuniram-se no auditório do prédio da pós-graduação na Unidade Jatobá, Campus 2 

Jataí/UFG, sob a presidência da Diretora do CAJ, Profª. Silvia Correa Santos, os membros do Conselho 3 

Diretor: Prof. João Batista Pereira Cabral, Vice-diretor do Campus Jataí/UFG; Profª. Alessandra Daflon dos 4 

Santos, Coordenadora do Curso de Psicologia; Prof. Ari Raimann, Coordenador do Curso de Pedagogia; 5 

Profª. Cátia Regina Assis Almeida Leal, Coordenadora do Curso de Educação Física; Profª. Cristiane José 6 

Borges,  Coordenadora do Curso de Enfermagem; Prof. Dimas Moraes Peixinho, Coordenador do Curso de 7 

Mestrado em Geografia; Profª. Daisy de Araújo Vilela, representando a Coordenação do Curso de 8 

Fisioterapia; Prof. Edésio Fialho dos Reis, Coordenador do Curso de Mestrado em Agronomia; Prof. Fábio 9 

Marineli, Coordenador do Curso de Física; Prof. Esdras Teixeira Costa, Vice-coordenador do Curso de 10 

Matemática; Prof. Giovanni Cavichioli Petrucelli, Coordenador do Curso de Química; Prof. Igo Gomes 11 

Guimarães, Coordenador do Curso de Zootecnia; Profª. Luciana Celeste Carneiro, Coordenadora do Curso 12 

de Agronomia; Prof. Márcio Rodrigues Silva, Coordenador do Curso de Geografia; Prof. Marcos Wagner de 13 

Souza Ribeiro, Coordenador do Curso de Ciência da Computação; Prof. Raimundo Agnelo Pessoa Soares, 14 

Coordenador do Curso de História; Profª. Maria Cristina Cardoso Pereira, Coordenadora do Curso de 15 

Direito; Prof. Samuel Mariano Gislon da Silva, Coordenador do Curso de Ciências Biológicas; Prof. Thiago 16 

André Carreo Costa, Coordenador do Curso de Medicina Veterinária; Profª. Vânia Carmem Lima, 17 

Coordenadora do Curso de Letras; Prof. Wagner Gouveia dos Santos, Vice-coordenador do Curso de 18 

Biomedicina; Prof. Wendy Carniello Ferreira, Coordenador do Curso de Engenharia Florestal; Profª. Cecília 19 

Nunes Moreira, representante dos professores adjuntos; Prof. Fabrízzio Alphonsus Alves Melo Nunes Soares, 20 

representante dos professores assistentes; Wesley Carmo Ramos, representando os servidores técnico-21 

administrativos e a Comissão REUNI: Profª. Sandramara Mathias Chaves (PROGRAD), Prof. Orlando 22 

Afonso Valle do Amaral (PROAD), Prof. Jeblin Antônio Abrão (PRODIRH), Profª. Clélia (PROAD), Marco 23 

Antônio (CEGEF), Prof. Nelson Cardoso (Assessor Reitoria) e Prof. Amadeus (PROCOM). Verificado o 24 

“quorum”, a Srª. Presidente declarou abertos os trabalhos, pelo Segundo Ponto da Pauta: Assuntos 25 

Campus Jataí/UFG e Documento (manifesto) Conselho Diretor – O Prof. Edward Madureira Brasil 26 

iniciou a reunião falando que o Prof. Nelson depois fará um esclarecimento quanto a questão de acréscimo 27 

de vagas para os cursos do CAJ. Disse que está aqui para tentar resolver as questões e que sabe que tem 28 

casos que extrapolam a questão da disponibilidade de recursos, como é o caso da verticalização dos prédios. 29 

Em seguida ele disse que o maior patrimônio da instituição são as pessoas e falou do documento que foi 30 

analisado e encaminhado para todos os pró-reitores e disse que viu que muitas coisas são questionadas por 31 

desinformação e que se uma empresa que é licitada quebra e não pode cumprir com o programado, o que se 32 

há de fazer, estas questões estão indo para o meio judicial e isso implica na verba empenhada para isso, e isso 33 

leva a ter que buscar novos recursos. Disse ainda que outra questão importante é que desde que a reitoria 34 
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assumiu, tenta trabalhar junto à diretoria do CAJ, de acordo com as prioridades da unidade. Disse que 35 

algumas coisas estruturantes e essenciais estão descobertas e duas com situação mais difícil (biblioteca e sala 36 

para professores), além disso, as questões de rede e energia elétrica e para isso não tem verba, Goiânia 37 

enfrenta um problema maior ainda para atender a demanda. Disse que tem que achar saída para estas 38 

questões e isso não é fácil, nem rápido, nem simples e o que precisa é ter clareza mesmo com risco de errar 39 

novamente. Disse que existem outros problemas também: livros, equipamentos para laboratórios e outros. 40 

Em seguida disse que é comum no aniversário da instituição pedir um presente para alguns políticos e como 41 

ele já disse aqui o presente que vai solicitar será a biblioteca para o Câmpus de Jataí, pois se pode conseguir 42 

emendas parlamentares. Disse que a maior quantidade de recursos que vieram para as universidades federais, 43 

foi o REUNI, mas essa questão é limitada e não dá para comparar a UFG com instituição privada em nada, 44 

nem em termos de pessoal, o que precisa é definir as grandes metas para solucionar. Quanto aos projetos 45 

individuais, pede que não se mexa em mais nada, pois cada alteração são seis meses de atraso. Disse que o 46 

que ocorre aqui está ocorrendo em todas as universidades, mas certamente não dá para atender o que não foi 47 

planejado previamente. Disse que a UFG tem uma história muito recente e se pode verificar que depois de 48 

2005 (dois mil e cinco) o que pôde ser criado por nós mesmos, em Goiânia foram criados muitos cursos. 49 

Disse que 90% (noventa por cento) das pessoas que estão aqui, não por causa do salário, mas porque gostam 50 

do que faz e acredita no futuro e com compromisso de fazer o melhor, só não pode dizer que é fácil, tem que 51 

buscar novos caminhos. O Prof. Jeblin Antônio Abraão disse que em 1982 (mil novecentos e oitenta e dois) 52 

ele estava em Jataí dando aula em um curso que tinha três professores e quando ele vê a situação de hoje, 53 

tem orgulho da instituição. Em seguida disse que a questão da Internet tem um histórico em sua 54 

concretização. Disse que no começo de setembro será instalado um link em Jataí e que também tem a questão 55 

do cabo óptico para ligar a Unidade Riachuelo a Unidade Jatobá, e isso será feito independente do recurso 56 

que tem em Jataí. Disse que tem uma expectativa de que isso vai funcionar, mas tem que seguir leis para 57 

fazer a coisa certa, disse que a Internet é uma necessidade é mesmo uma necessidade, pois minimiza o uso da 58 

biblioteca, mas mesmo estando encaminhado isso não é rápido. O Prof. Edward Madureira Brasil disse eu 59 

volta para o Prof. Nelson a questão do ajuste das turmas e que isso foi feito porque Jataí estava com turmas 60 

menores. O Prof. Nelson falou que vai encaminhar uma projeção para a direção para que o conselho analise, 61 

pois quando pega-se números isolados dá a sensação que o aumento aqui foi maior. Neste momento o Prof. 62 

Edward Madureira Brasil disse que não irá discutir ponto a ponto do documento, mas tentaria responder a 63 

todos os pontos. O Prof. Jeblin disse que a história da Internet daqui é semelhante a de Goiânia, e é uma 64 

coisa que deve ser construída. O Prof. Igo Gomes Guimarães falou que a Internet é muito importante, pois se 65 

for pensar na questão dos alunos carentes. Como eles vão fazer a matrícula? Disse ainda que não temos um 66 

laboratório de informática para os alunos. A Profª. Sandramara disse que é fácil viabilizar máquinas, o 67 

problema é espaço físico. A Presidente disse que o problema é que não tem pessoal para isso. O Prof. 68 

Giovanni Cavichioli Petrucelli falou da questão da avaliação on-line que muitos alunos não fazem. O Prof. 69 

Edward Madureira Brasil disse que a avaliação on-line é opcional. A Profª. Sandramara disse que quanto ao 70 

processo seletivo, ocorre da seguinte forma: ele é aberto pela PROGRAD e depois encaminhado ao Centro 71 

de Seleção, a ação seguinte é a solicitação para as unidades confirmarem cursos, vagas, modalidades e o que 72 

aparece no edital é o que a unidade informa. Na Câmara de Graduação o edital e aprovado e este é o 73 
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procedimento de todos os anos. Outra questão é a falta de salas para professores, e isso não ocorre somente 74 

em Jataí, e isso é um momento e a situação será resolvida, pois a questão é a grande expansão pela qual 75 

estamos passando de 2006 (dois mil e seis) para cá as vagas para alunos, professores e cursos quase que 76 

dobraram. Quanto a questão de avaliações para reconhecimento de cursos, disse que o curso de Psicologia de 77 

Goiânia foi avaliado sem nenhum laboratório, nem acervo na biblioteca, mas tiveram uma considerável 78 

avaliação. Disse que a UFG tem bons argumentos e projetos para serem reconhecidos e muitos cursos estão 79 

tendo o reconhecimento automático devido ao ótimo desempenho no ENADE. O Prof. Orlando fez um 80 

comentário geral sobre o documento, disse que tem casos preocupantes, mas que em um processo de 81 

expansão desse tamanho, os problemas iriam acontecer mesmo, planeja-se, mas não sabe se vai dar certo. 82 

Disse que os problemas aconteceram, mas a questão não é procurar culpados e sim buscar soluções e alguns 83 

problemas dependem muito mais de conversa do que investimentos, como por exemplo, mobiliários que 84 

estão aqui e os prédios não estão prontos, mas pode-se buscar solução para isso. O Prof. Edward Madureira 85 

Brasil disse que antes da expansão tinha uma verba por ano, durante a expansão teve outra e agora avaliar as 86 

unidades com todas as suas especificidades. O Prof. Orlando disse que uma simulação preliminar já prevê 87 

um recurso maior para o CAJ no próximo ano. O Arquiteto Marco Antônio (CEGEF) falou das obras com 88 

problemas, o hospital veterinário e verticalizações a empresa que pegou o serviço está falida, então vai 89 

iniciar um novo processo licitatório para resolver as questões, virá uma equipe do CEGEF para cobrir os 90 

prédios para proteger quanto às chuvas. Disse ainda que é um prejuízo para a instituição, mas tem que 91 

suportá-lo agora. Falou que a cantina restaurante está quase pronta, e tem também a construção do curral e 92 

essas obras foram contratadas em 2009 (dois mil e nove). Em 2010 (dois mil e dez) tem várias reformas: 93 

biblioteca, silos, ambulatório e outros que estão acontecendo, além da reforma da rede óptica, elétrica e 94 

ampliação da rede de água e esgoto e disse ainda que no momento é necessário investir em 95 

infraestrutura. Informou em seguida que foi aberta a licitação para o prédio de ciências humanas, 96 

para a quadra do curso de Educação Física (esta independente do recurso do CAJ) e disse que tem 97 

outros projetos em andamento, como é o caso do Curso de Engenharia Florestal. Disse ainda que 98 

existem projetos sendo refeitos com a previsão de término para o mês de outubro/2010 e que no 99 

caso do Curso de Zootecnia os projetos ainda estão em fase de modificação. O Prof. Igo Gomes 100 

Guimarães disse que uma professora do curso de Zootecnia tem ido constantemente à Goiânia e que 101 

a parte dela já está pronta. O Arquiteto Marco Antônio solicitou que a professora entre em contato 102 

com ele. O Prof. Igo Gomes Guimarães disse que o Curso de Zootecnia tem uma grande evasão e 103 

que essas estruturas dariam mais credibilidade ao curso. A Profª. Sandramara disse que é importante 104 

que na avaliação do MEC mostre estes projetos. O Prof. Fabrízzio Alphonsus Alves Melo Nunes Soares 105 

falou das salas de aula que são insuficientes, pois se pegar somente os cursos do diurno soma-se 55 106 

(cinquenta e cinco) turmas simultaneamente em aula e temos algo em torno de 36 (trinta e seis) salas, então 107 

talvez fosse necessário pensar em uma terceira central de salas de aula. Disse que sabe que tem alguns 108 

problemas internos citados no documento, problemas estes que devem ser tratados aqui. Disse que os 109 

problemas do CAJ são acentuados pelo modelo administrativo, pois temos uma diversidade de cursos e a 110 

direção tem que preocupar com todos os problemas de todos os cursos. Disse que se mudar o modelo 111 
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administrativo será difícil e terá desafios, mas entende que assim conseguiria sintetizar os problemas, pois os 112 

problemas são diferentes. O Prof. Marcos Wagner de Souza Ribeiro falou sobre a falta de salas os 113 

professores, pois pode não ser viável sala para todos, mas pelo menos o coordenador deveria ter uma sala 114 

para a coordenação e a secretária. O Prof. Giovanni Cavichioli Petrucelli disse que na construção do prédio 115 

de exatas ele teve que brigar para conseguir uma saída de emergência, disse que no laboratório de química 116 

tem um vazamento e sua preocupação é de ter um vazamento subterrâneo, disse que preocupa também com a 117 

insalubridade e qualidade de segurança no local, com a instalação elétrica precária, disse que existe uma 118 

necessidade de não repetir essa situação e verificar como analisa e fiscaliza isso. Em seguida questionou qual 119 

a segurança que o CEGEF passa para que essa situação não se repita e porque é tão difícil aceitar que está 120 

errado, pois são avisados e fazem da forma errada. O Prof. Raimundo Agnelo Soares Pessoa questionou se 121 

não tem como fazer uma licitação em bloco para aparecerem empresas maiores. O Acadêmico Rodrigo 122 

Alberto Lopes questionou quais os procedimentos tomados a respeito da contratação do RU, pois este não foi 123 

contemplado em 2009 (dois mil e nove) e nem em 2010 (dois mil e dez). O Prof. Ari Raimann disse que o 124 

CAJ é grande, e que há uma proposta de criar uma comissão de planejamento e desenvolvimento, em seguida 125 

ele questionou se teria algo previsto para a Unidade Riachuelo, se existe alguma verba, pois a questão da 126 

iluminação lá é precária. Questionou também se o bloco de humanas está definido ou está em aberto, pois 127 

não quer que o Curso de Pedagogia fique isolado na Unidade Riachuelo. Disse que gostaria que essa questão 128 

fosse estudada e negociada e que o Curso de Pedagogia está estudando a unificação dos códigos de 129 

disciplinas para otimizar espaços e mão de obra humana. O Prof. Edward Madureira Brasil fez um apelo aos 130 

coordenadores de cursos, disse que não tem espaço para pensar coisas maiores em temos de UFG se não 131 

pensar na questão maior que o professor Ari Raimann expôs. Disse que realmente os cursos são fechados, 132 

mas para resolver a questão tem que resolver as resistências de cada um. Falou também dos alunos que saem 133 

para o exterior que hoje são mais de setenta e a UFG recebe outro tanto de estrangeiros. Em seguida ele disse 134 

que a unificação de códigos é muito importante e que o CAJ tem que pensar no regimento, disse que na 135 

ANDIFES eles vão pegar o projeto de lei logo após as eleições para verificar o impacto da distribuição de 136 

funções, assim todos os coordenadores de graduação e pós-graduação teriam suas FG's. Disse que no CAJ a 137 

questão de ser muito grande e ter muitas áreas é mesmo complicada e disse ainda que tem o mesmo 138 

entendimento do Prof. Ari Raimann, pois acha que o melhor seria trazer os cursos para um local único, mas 139 

vai respeitar a decisão do CAJ. O Arquiteto Marco Antonio respondeu o questionamento do Prof. Fabrízzio, 140 

disse que poderia fazer um levantamento para verificar as necessidades tanto da Unidade Jatobá, quanto da 141 

Unidade Riachuelo. Quanto a colocação do Prof. Giovanni ele disse que o processo de construção tem sido 142 

moroso, mas que quando tem professores fiscalizando fica melhor, disse que sabe que é preciso acentuar a 143 

fiscalização e que é complicado fazer uma licitação para várias obras, pois dependem de projetos e alguns 144 

não estão prontos. Quanto ao restaurante o projeto está bem evoluído e o mesmo será encaminhado para o 145 

CAJ para aprovação. O Prof. Edward Madureira Brasil disse que a obra do restaurante será licitada ainda 146 

neste ano e disse que o recurso alocado para este fim é maior em Jataí e Catalão. A Presidente disse que na 147 

licitação está previsto o transformador para a Unidade Riachuelo, então resolverá a questão da energia. 148 

Quanto ao prédio de Ciências Humanas já está fechado, e não contempla o Curso de Pedagogia. O Prof. 149 

Giovanni Cavichioli Petrucelli disse que na época das discussões o Curso de Pedagogia não quis vir. O Prof. 150 
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Orlando falou da necessidade de secretárias para as coordenações, disse que em Goiânia tem esses problemas 151 

também e eles tiveram que terceirizar recepcionistas, mas a terceirização já está esgotada. Porém, devido a 152 

demanda pode tentar uma licitação para isso lembrando que sai do custeio do CAJ. O Prof. Edward 153 

Madureira Brasil disse que a UFG quer negociar com o governo o dimensionamento das forças de trabalho 154 

quanto a técnico-administrativos, falou do quantitativo de técnicos ideais nas IFES, mas dois REUNI's não 155 

seriam suficientes para suprir estas questões, então tem que negociar com o governo o que precisa para 156 

crescer. A Profª. Cecília Nunes Moreira falou que as salas de sessenta lugares não tem acústica, e que tem 157 

que pensar nisso em novas construções, após várias discussões sobre esse assunto a Presidente contou a 158 

história da construção desse prédio, disse que quando foi para licitar a nova central de aulas era para ter feito 159 

a verticalização dos prédios de laboratórios, porém como havia muitas brigas referentes a esses prédios, a 160 

direção definiu construir a central de aulas. O Arquiteto Marco Antonio disse que a primeira central de aulas 161 

foi projetada para uma quantidade maior de alunos, quanto aos erros ele precisa resgatar o histórico para 162 

verificar o que houve, em seguida ele questionou sobre a verticalização, pois não tem previsão de término e 163 

questionou o que foi pensado para estes laboratórios. O Prof. Edward Madureira Brasil disse que essa 164 

questão pode ser resolvida mais rapidamente, após umas reuniões ele irá tentar fazer a licitação o mais breve 165 

possível. Em seguida ele disse que iria encaminhar para fechar a reunião, disse que tudo o que foi dito foi 166 

relacionado e que o canal de comunicação seja o mais aberto possível para que não gere uma desinformação. 167 

Disse que irá conversar com a Profª. Silvia para ver os encaminhamentos das prioridades definidas na 168 

reunião de hoje. O Prof. Giovanni Cavichioli Petrucelli questionou quanto ao acesso ao prédio novo. O Prof. 169 

Edward Madureira Brasil disse que uma solução provisória o CEGEF poderia tentar fazer, mas disse que essa 170 

expansão foi necessária. Em seguida ele agradeceu os conselheiros e disse que só conhecendo os problemas é 171 

que pose-se superá-los, e o crescimento do CAJ é percebido a olhos vistos e os problemas sendo superados, 172 

demandarão outros e mais outros. Disse ainda que o CAJ pode contar com a administração para auxiliá-lo 173 

sempre. A Presidente encerrou a reunião e agradeceu a presença de todos, disse que alguns encaminhamentos 174 

serão dados no Conselho Diretor, mas que será tirada uma comissão no conselho para fiscalizar as questões 175 

do CAJ. Disse que com a mesma coragem que o conselho teve de fazer o documento para a reitoria, que 176 

tenha também para trabalhar e ajudar resolver as questões. Nada mais havendo para discutir, a Srª. Presidente 177 

declarou encerrada a reunião às 17:00 horas (dezessete horas), da qual, para constar, eu, Marinalva de 178 

Oliveira Teixeira, lavrei a presente ata que, lida e se achada em conforme, segue assinada pela Presidente dos 179 

trabalhos e pelos conselheiros presentes à discussão e votação..................................................... 180 

Silvia Correa dos Santos _____________________________________________________ 181 

Alessandra Daflon dos Santos__________________________________________________ 182 

Ari Raimann________________________________________________________________ 183 

Cátia Regina Assis Almeida Leal _________________________________________________ 184 

Cecília Nunes Moreira__________________________________________________________ 185 

Daisy de Araújo Vilela_________________________________________________________ 186 

Dimas Moraes Peixinho________________________________________________________ 187 

Edésio Fialho dos Reis_________________________________________________________ 188 

Esdras Teixeira Costa__________________________________________________________ 189 
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Fábio Marineli_______________________________________________________________ 190 

Fabrízzio Alphonsus Alves Melo Nunes Soares ______________________________________ 191 

Giovanni Cavichioli Petrucelli____________________________________________________ 192 

Igo Gomes Guimarães__________________________________________________________ 193 

João Batista Pereira Cabral______________________________________________________ 194 

Luciana Celeste Carneiro_______________________________________________________ 195 

Márcio Rodrigues Silva_________________________________________________________ 196 

Marcos Wagner de Souza Ribeiro_________________________________________________ 197 

Maria Cristina Cardoso Pereira___________________________________________________ 198 

Raimundo Agnelo Soares Pessoa_________________________________________________ 199 

Roberto Borges Filho___________________________________________________________ 200 

Samuel Mariano Gislon da Silva__________________________________________________ 201 

Thiago André Carreo Costa_______________________________________________________ 202 

Vânia Carmem Lima____________________________________________________________ 203 

Wagner Gouvêa dos Santos_______________________________________________________ 204 

Wendy Carniello Ferreira_________________________________________________________ 205 

Wesley Carmo Ramos___________________________________________________________ 206 

Marinalva de Oliveira Teixeira_____________________________________________________ 207 


