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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS – REGIONAL JATAÍ 

ATA Nº. 006/2015/REJ/UFG – CONSELHO GESTOR 

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO GESTOR DA REGIONAL JATAÍ 

REALIZADA EM 13 DE NOVEMBRO DE 2015. 

Aos treze dias do mês de novembro do ano de dois mil e quinze às nove horas e cinco minutos reuniram-se 1 

no auditório maior do Câmpus Jatobá, Regional Jataí da Universidade Federal de Goiás, sob a presidência do 2 

Fernando Paranaíba Filgueira, Vice – Diretor da Regional Jataí da Universidade Federal de Goiás, os 3 

membros do Conselho Gestor da Regional Jataí: Prof. Américo Nunes da Silveira Neto, Chefe da Unidade 4 

Especial de Ciências Agrárias; A Técnica Administrativa Jacqueline Pereira Mota, Representante dos Órgãos 5 

Suplementares (Biblioteca); Prof.ª Cecilia Nunes Moreira, Coordenadora de Pesquisa e Inovação; Carolina 6 

Ferreira Souza, Subchefe da Unidade Acadêmica Especial de Letras, Ciências Humanas e Sociais Aplicadas; 7 

Danilo Vieira Oliveira, Representante dos Técnicos Administrativos; Prof. Giovanni Cavichioli Petrucelli, 8 

Chefe da Unidade Acadêmica Especial de Ciências Exatas e Tecnológicas; Josie Melissa Acelo Agrícola, 9 

Representante dos Órgãos Administrativos CEGEF (Centro de Gestão do Espaço Físico); Prof.ª Yolanda 10 

Rufina Condorimay Tacsi, Sub-Chefe da Unidade Acadêmica Especial de Ciência da Saúde; Prof.ª Rosemara 11 

Perpétua Lopes, Representante dos Docentes; Sandra Aparecida Benite Ribeiro, Coordenadora de Graduação 12 

da Regional Jataí/GO; Vera Lúcia Dias da Silva, Coordenadora de Assuntos da Comunidade Universitária; A 13 

Técnica Administrativa Estael de Lima Gonçalves, Assessora de Comunicação (com direito a voz). 14 

Verificado o “quorum”, o Sr. Presidente declarou abertos os trabalhos: Primeiro Ponto da Pauta: Processo 15 

de Emancipação da Regional Jataí/UFG. O Presidente iniciou sua fala agradecendo a presença de todos, 16 

disse que apesar dos prazos muito curtos, foi feita a melhor escolha e que a partir do momento em que o 17 

conselho recuou sua decisão e abriu para toda a comunidade opinar, exerceu o real papel da universidade. 18 

Prosseguiu sua fala expressando a importância de ter um representante discente neste conselho, disse que se 19 

sentiu ofendido com algumas palavras de discentes na assembleia e que os gestores esforçam para fazerem 20 

seu papel. Porém, existe a ausência dos discentes nas instâncias deliberativas, falou que cabia também aos 21 

professores a conscientização quanto a essa participação. O Presidente citou como exemplo o Curso de 22 

Medicina que já possui Centro Acadêmico e que os discentes participam das reuniões do curso, disse que os 23 

discentes não facilitavam, eles apresentam cobranças e pedidos de explicações a todo momento, contudo a 24 

participação deles era muito importante. Em prosseguimento a sua fala o Presidente disse que foi realizada a 25 

assembleia ontem a noite com esclarecimentos sobre o processo e discussão quanto aos nomes, foi realizada 26 

a consulta e ficaram as duas opções de nomes para composição do projeto de Lei de criação de Universidade, 27 

constante do processo de emancipação da Regional Jataí da Universidade Federal de Goiás, os nomes 28 

aprovados em ordem de prioridade: 1.ª (primeira opção): Universidade Federal de Jataí; 2.ª (segunda opção): 29 

Universidade Federal do Sudoeste Goiano. Disse que em consulta ao procurador, os votos externos não 30 

poderiam ser contabilizados, porém foi perceptível que a comunidade acadêmica optou por Universidade 31 

Federal de Jataí, então esse foi o resultado da assembleia. A Prof.ª Carolina Ferreira Souza disse que se 32 
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absteria, pois dada essa pressa foi realizada uma consulta foi realizado uma consulta por e-mail ao 33 

colegiado e que o nome que ganhou foi Universidade Federal do Sudoeste Goiano. Falou que não 34 

concordava sobre a questão dos alunos, pois eles tinham uma posição clara e achava muito complicado 35 

cerceá-los com apenas a participação. A Prof.ª Cecília Nunes Moreira disse que a título de esclarecimento, na 36 

reunião do Conselho Gestor de ontem foi definido por unanimidade que seria referendado o que foi definido 37 

na assembleia. Disse que se sentia a vontade para votar, pois quem não compareceu à assembleia, foi porque 38 

não quis. O Presidente retomou a palavra e disse que a título de esclarecimento, disse que tinha que ter muito 39 

cuidado com as falas dos colegas, pois ele não disse que não daria espaço a fala dos discentes e que tinha 40 

aprendido muito com isso. Ele pediu que realmente percebessem as interpretações para evitar transtornos, 41 

disse que valia ressaltar que tinha a questão da representatividade. O Presidente disse que essa foi uma 42 

situação que realmente não teve a disponibilidade de tempo para discussão e que as representações no 43 

conselho tinham que levar informações aos seus pares. Disse que estavam estudando uma forma de soltar 44 

tópicos discutidos na reunião do Conselho Gestor para que sejam divulgados aos pares, essa poderia ser uma 45 

forma de ter mais efetividade e divulgar o que foi discutido no conselho. A Prof.ª Rosemara Perpétua Lopes 46 

disse que foi criado um e-mail para divulgação e que era enviado para os chefes das unidades acadêmicas 47 

especiais, disse que achava importante a divulgação do e-mail pela Assessoria de Comunicação. A Prof.ª 48 

Carolina Ferreira Souza mencionou o trabalho realizado pela Prof.ª Maria de Lourdes Faria dos Santos 49 

Paniago, quando Assessora de Comunicação a época da Prof.ª Silvia Correa Santos, disse que a 50 

professora fazia a divulgação de um extrato da ata. Após discussões, o Presidente disse que para referendar 51 

o resultado da assembleia, colocaria em votação as duas opções de nomes para composição do projeto de Lei 52 

de criação de Universidade, constante do processo de emancipação da Regional Jataí da Universidade 53 

Federal de Goiás, na ordem em que foram aprovados, em ordem de prioridade: 1.ª (primeira opção): 54 

Universidade Federal de Jataí; 2.ª (segunda opção): Universidade Federal do Sudoeste Goiano. Em votação 55 

foram registrados 11 (onze) votos favoráveis e 1 (uma) abstenção com declaração de voto da Prof.ª 56 

Carolina Ferreira Souza, Subcoordenadora da Unidade Acadêmica Especial de Letras, Ciências 57 

Humanas e Sociais Aplicadas. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos e 58 

declarou encerrada a reunião às 09:21 horas (nove horas, vinte e um minutos), da qual, para constar, eu, 59 

Marinalva de Oliveira Teixeira, Secretária do Conselho Gestor, lavrei a presente ata que, lida e se achada em 60 

conforme, segue assinada pelo Presidente dos trabalhos e pelos conselheiros presentes à discussão e votação.  61 

Fernando Paranaíba Filgueira_______________________________________________________________ 62 

Américo Nunes da Silveira Neto_____________________________________________________________ 63 

Cecília Nunes Moreira____________________________________________________________________ 64 

Carolina Ferreira Souza____________________________________________________________________ 65 

Danilo Vieira Oliveira_____________________________________________________________________ 66 

Estael de Lima Gonçalves_________________________________________________________________ 67 

Giovanni Cavichioli Petrucelli_______________________________________________________________ 68 

Jacqueline Pereira Mota___________________________________________________________________ 69 

Josie Melissa Acelo Agricola_______________________________________________________________ 70 



3 

 

Rosemara Perpétua Lopes__________________________________________________________________ 71 

Vera Lúcia Dias da Silva ___________________________________________________________________ 72 

Sandra Aparecida Benite Ribeiro_____________________________________________________________ 73 

Yolanda Rufina Condorimay Tacsi___________________________________________________________ 74 

Marinalva de Oliveira Teixeira______________________________________________________________ 75 


