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 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS – REGIONAL JATAÍ 

ATA Nº. 022/2014/REGIONAL JATAÍ/UFG 

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DA REGIONAL JATAÍ 

REALIZADA EM 03 DE DEZEMBRO DE 2014. 

Aos três dias do mês de dezembro do ano de dois mil e quatorze às quatorze horas e cinco minutos reuniram-1 

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

do Prof. Wagner Gouvêa dos Santos, Diretor da Regional Jataí da Universidade Federal de Goiás e os 3 

membros do Conselho Diretor: Prof. Alessandro Martins, Vice-Diretor da Regional Jataí da Universidade 4 

Federal de Goiás; Fernando Simões Gielfi, Coordenador do Curso de Agronomia; Prof.ª Ivanildes Solange da 5 

Costa Barcelos, Coordenadora do Curso de Biomedicina; Prof.ª Ana Carolina Gondim Inocêncio, 6 

Coordenadora do Curso de Ciência da Computação; Prof. Ricardo de Mattos Santa Rita, Coordenador do 7 

Curso de Ciências Biológicas Licenciatura; Prof. Luis Antônio Serrão Contim, Coordenador do Curso de 8 

Ciências Biológicas Bacharelado; Prof. Robson Schaff Corrêa, Coordenador do Curso de Engenharia 9 

Florestal; Prof.ª Helga Maria Martins de Paula, Coordenadora do Curso de Direito; Prof. Luís César de 10 

Souza, Coordenador do Curso de Educação Física Licenciatura; Prof. Michele Silva Sacardo, Coordenadora 11 

do Curso de Educação Física Bacharelado; Prof. Allison Gustavo Braz, Coordenador do Curso de 12 

Fisioterapia; Prof.ª Maria José Rodrigues, Coordenadora do Curso de Geografia Bacharelado; Prof. 13 

Raimundo Agnelo Soares Pessoa, Coordenador do Curso de História; Prof.ª Neuda Alves do Lago, 14 

Coordenadora do Curso de Letras Inglês; Prof.ª Maria de Lourdes Faria dos Santos Paniago, Coordenadora 15 

do Curso de Letras Português; Prof. Alysson Tobias Ribeiro da Cunha, Coordenador do Curso de Matemática; 16 

Prof. Fernando Corrêa Amorim, Coordenador do Curso de Medicina; Prof. Gustavo Henrique Marques de 17 

Araújo, Coordenador do Curso de Medicina Veterinária; Prof.ª Rosemara Perpetua Lopes, representando a 18 

Coordenação do Curso de Pedagogia; Prof.ª Liliane Nebo, Vice-Coordenadora do Curso de Química 19 

Bacharelado; Prof.ª Karina Ludovico de Almeida Martinez Lopes, representando a Coordenação do Curso de 20 

Zootecnia; Prof. Ari Raimann, Coordenador do Mestrado em Educação; Prof. Edésio Fialho dos Reis, 21 

Coordenador do Mestrado em Agronomia; Prof.ª Luciana Aparecida Elias, Coordenadora do Mestrado em 22 

Matemática PROFMAT; Prof.ª Alessandra Feijó Marcondes Viu, representando os Professores Associados; 23 

Prof. Arthur dos Santos Mascioli, representando os Professores Adjuntos; Prof. Fernando Silva dos Santos, 24 

representando os Professores Assistentes; Os Servidores: Alécio Perini Martins, Christofer Gustavson Prado e 25 

Marcos Humberto Silva de Assis, representando os servidores técnico-administrativos. Verificado o 26 

“quórum”, o Sr. Presidente declarou abertos os trabalhos. Primeiro Ponto da Pauta: Primeiro Informe: 27 

Eleições para representantes nos Conselhos e Câmaras Superiores: O Presidente informou que as eleições 28 

estavam acontecendo em três locais de votação: próximo à cantina no bloco de professores; central de aulas 29 

dois e Câmpus Riachuelo. Segundo Informe: RADOC’s (Relatórios de Atividades Docentes): O Presidente 30 

disse que gostaria de lembrar mais uma vez que o sistema SICAD (Sistema de Cadastro das Atividades 31 

Docentes) se encerrava no dia 31(trinta e um) de dezembro. Falou da necessidade do relato e aprovação dos 32 

colegiados de curso para que sejam encaminhados ao Setor de Recursos Humanos para a distribuição para 33 
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avaliação dos pares e aprovação em reunião do Conselho Diretor. O Prof. Ricardo de Mattos Santa Rita disse 34 

que o SICAD (Sistema de Cadastro das Atividades Docentes) estava com problemas cadastrais, solicitou que 35 

isso fosse registrado em ata, pois tinha a questão do prazo, falou que já havia ligado em Goiânia e no Setor de 36 

Recursos Humanos, mas o problema persistia. Outros cursos informaram que estavam com problemas em 37 

relação a isso: História, Medicina Veterinária, Zootecnia. O Presidente solicitou que os problemas fossem 38 

relatados para ver o que estava ocorrendo, pois estava ocorrendo a reestruturação do sistema, tinha o período 39 

de implantação e os níveis de acesso, disse que entraria em contato com o CERCOMP (Centro de Recursos 40 

Computacionais). O Prof. Luis Antônio Serrão Contim solicitou a inclusão de um ponto de pauta sobre o 41 

preenchimento de RADOC’s (Relatórios de Atividades Docentes).  Foram relatados muitos problemas. O 42 

Presidente disse que reuniria todos os problemas e encaminharia para a Assessoria de Graduação. O Prof. 43 

Alessandro Martins disse que a Lázara Christiane de Assis Santana estava aqui e que ela falou com a Edir e 44 

que passaria algumas informações. A Técnica Lázara Christiane de Assis Santana, disse que falou com a Edir 45 

na sexta-feira, e ela disse que o sistema, estava novamente em atualização e que até amanhã nos daria uma 46 

resposta, mas na conversa ficou mais certo que eles estavam resolvendo problemas de históricos e extratos 47 

em primeira instância por causa de colações de grau, disse que acreditava que a partir de amanhã haveria 48 

mudança no lançamento de notas e nas demais situações que tinham que ser feitas, inclusive no lançamento 49 

dos horários de aula. Falou que a oferta de disciplinas teria que ser prorrogada. Disse que quando falavam que 50 

a Edir não respondia, quando elas tiveram uma reunião ela abriu o e-mail e tinha mais de mil e duzentos e-51 

mails para responder. O Prof. Raimundo Agnelo Soares Pessoa disse que precisava constar no site uma 52 

informação sobre o que estava ocorrendo com o sistema. O Prof. Alessandro Martins disse que anotou e a 53 

Lázara Christiane de Assis Santana anotou também e buscarão informações. Quarto Informe: Regional 54 

Arborizada: O Presidente lembrou sobre o evento Regional arborizada no dia seis de dezembro, disse que 55 

seria feito o plantio de pelo menos mil mudas disse que esperava contar com a presença de todos. Quinto 56 

Informe: Reunião Conselho Diretor: O Presidente informou que a última reunião do conselho diretor será no 57 

dia dezessete de dezembro. Sexto Informe: Final do Semestre Letivo: O Presidente informou que de acordo 58 

com o calendário acadêmico o encerramento era no dia vinte e dois de dezembro. No dia onze de dezembro 59 

seria o término das aulas. No dia vinte e dois de dezembro também era a data limite para professores 60 

registrarem via portal, as notas e frequências das disciplinas do segundo semestre. Sétimo Informe: EBSERH 61 

(Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares): O Presidente falou que na semana passada estiveram 62 

representantes aqui para falar sobre a EBSERH (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares), que era o 63 

segundo ponto dessa pauta, disse eu precisava tirar um posicionamento desse conselho, precisava fazer uma 64 

votação para saber quem seria favorável ou contrário e abstenções. O Prof. Fernando Silva dos Santos disse 65 

que queria saber se havia esclarecimento quanto a temática antes da votação. 24 (vinte e quatro) conselheiros 66 

responderam que sim e 2 (dois) responderam que não. Em seguida em discussão o Prof. Allison Gustavo Braz 67 

pediu esclarecimentos, perguntou se essa consulta era ele representando o colegiado ou a opinião própria? O 68 

Prof. André Felipe Soares de Arruda falou que não levou a discussão ao colegiado então o voto seria 69 

individual ou do colegiado? O Presidente disse que a maioria que estava aqui se dizia esclarecido. O Prof. 70 

Allison Gustavo Braz disse que estava esclarecido, mas o colegiado não. O presidente disse que como a 71 
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maioria das pessoas não estavam aqui, ele precisava de um posicionamento dos conselheiros quanto ao 72 

assunto, a opinião dos conselheiros presentes que tiveram a oportunidade de adentrar a esse tema. O Prof. 73 

Fernando Silva dos Santos disse que não fez uma chamada, disse que não ficou claro o posicionamento do 74 

Reitor, mas poderia ter a partir de 2015 (dois mil e quinze) uma empresa para gerir contrato de professores. 75 

Disse que para a preservação da figura da Direção o posicionamento era que o Conselho Diretor votasse a 76 

ampliação do debate. O Presidente disse que precisava de um posicionamento dos conselheiros que estiveram 77 

presentes na discussão sobre o assunto. O Prof. Alessandro Martins disse que parecia que na sexta-feira 78 

ocorreria essa votação, disse que ele tinha muitas dúvidas, concordava com o que o Prof. Fernando Silva dos 79 

Santos falou. Disse que a universidade estava fechando o ano com dívidas e provavelmente chegue ao ponto 80 

que o professor falou e o que o Prof. Wagner Gouvêa dos Santos precisava era dessa consulta de um 81 

posicionamento, pois sexta-feira terá que votar de qualquer forma. O Prof. André Felipe Soares de Arruda fez 82 

o encaminhamento sobre a prorrogação da discussão. O Presidente disse que faria após a consulta, pois as 83 

duas eram importantes. O Prof. Arthur dos Santos Mascioli disse que sua pergunta seria sobre 84 

esclarecimentos, disse que não teve uma apresentação, disse que entendia o contexto, mas não tinha 85 

subsídios, não tinha nada, não foi falado nada. O Presidente perguntou se o professor não recebeu os e-mails 86 

com os documentos e informações prós e contras? O Prof. Fernando Corrêa Amorim disse que tinha pessoas 87 

favoráveis e contra. O Presidente disse que o Governo Federal estava aguardando a resposta quanto a adesão 88 

ou não, quanto aos desdobramentos de uma decisão de adesão ou não de uma agência que administrará as 89 

universidades, isso não era discussão de agora, o que foi discutido aqui foi a adesão ou não a EBSERH 90 

(Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares). A Prof.ª Alessandra Feijó Marcondes Viu disse que gostaria de 91 

colocar a questão da democracia representativa, disse que dependendo de como a pergunta for respondida 92 

poderia ser interpretada de forma errada, como o Diretor considerava os não esclarecidos e abstenções, que 93 

não tinham informações suficientes. O Presidente disse que a razão das perguntas era por representar o 94 

conselho. A Prof.ª Alessandra Feijó Marcondes Viu disse que precisava esclarecer que o Diretor poderia 95 

tomar uma decisão a revelia, mas deveria votar lá com a decisão do conselho e não modificar, a pauta deveria 96 

ser tratada lá da forma que foi tratada aqui, disse que o Diretor votou contrário ao posicionamento do 97 

conselho na questão das unidades especiais. O Presidente disse que nesse caso foi feito a defesa, havia sido 98 

pedido onze coordenações e foram aprovadas sete e agora o tema da pauta era EBSERH (Empresa Brasileira 99 

de Serviços Hospitalares) e ele precisava de um posicionamento para o dia cinco, contra, a favor ou 100 

abstenção. O Prof. Luís César de Souza falou que de todas as atividades ele entendeu que o Presidente estava 101 

buscando uma posição, se os conselheiros da regional decidirem, por exemplo, que precisavam ampliar o 102 

debate, então era isso. O Presidente disse que sim, que o professor entendeu perfeitamente, mas a resposta foi 103 

do Reitor não foi do Wagner, disse que tinha sua opinião e precisava saber do número. Após muitas 104 

discussões foi colocada em votação a ampliação do debate quanto a EBSERH (Empresa Brasileira de 105 

Serviços Hospitalares) e foram registrados 17 (dezessete) votos favoráveis, 3 (três) contrários e 6 (seis) 106 

abstenções. Em seguida foi votada a Adesão a EBSERH (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares) e 107 

foram registrados 0 (zero) voto favorável, 17 (dezessete) contrários e 9 (nove) abstenções. Segundo Ponto da 108 

Pauta: Discussão sobre versão do documento relacionado a unidades acadêmicas especiais, relatado pela 109 
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Prof.ª Suely dos Santos Silva. O Presidente explicou que a revogação da resolução era quanto a Unidade 110 

Acadêmica Especial de Letras Ciências Sociais Humanas e Aplicadas e Unidade Acadêmica Especial de 111 

Ciências da Saúde, pois as outras já tinham instituído os seus chefes e iniciado os trabalhos. A Prof.ª Suely 112 

dos Santos Silva disse que seu entendimento era diferente, pois o documento encaminhado foi totalmente 113 

alterado, então encaminhavam o pedido de revogação da resolução, para o Conselho Universitário. Em 114 

seguida fez a leitura do documento: “Ao Conselho Universitário Universidade Federal de Goiás ASSUNTO: 115 

REVOGAÇÃO DA RESOLUÇÃO CONSUNI 21/2014. Prezados Conselheiros, Em reunião realizada no dia 116 

03 de dezembro de 2014, o Conselho Diretor da Regional Jataí decidiu solicitar a revogação da Resolução 117 

CONSUNI 21/2004, tendo em vista as razões abaixo expostas: NÃO CUMPRIMENTO DO QUE 118 

DETERMINA O NOVO ESTATUTO DA UFG: Embora todas as exigências estabelecidas pelo novo 119 

Estatuto, aprovado pela Portaria nº 9, de 23/01/2014-MEC, publicada no DOU em 24/01/2014, tenham sido 120 

cumpridas para que fossem criadas unidades acadêmicas na Regional Jataí, a resolução 21/2014 institui a 121 

criação de cinco unidades acadêmicas especiais. Chegou ao nosso conhecimento que os motivos alegados 122 

para que as unidades acadêmicas não fossem criadas teriam sido a indisponibilidade de CD – Cargo de 123 

Direção, o que nos levaria a um paradoxo, tendo em vista que o MEC aprovou o estatuto sem ter condições 124 

de disponibilizar os requisitos necessários para o seu cumprimento.  Assim, julgamos que cabe ao MEC criar 125 

as condições necessárias para a formação de unidades acadêmicas, para que o estatuto, aprovado pelo próprio 126 

MEC, possa ser cumprido. DESRESPEITO À AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA: A decisão tomada em 127 

reunião do Conselho Diretor, anunciada pelo memorando 196, de 22/05/2014 foi totalmente desrespeitada, 128 

sem que sequer uma justificativa tenha sido formalmente apresentada, ainda que a estrutura proposta (criação 129 

de quatro unidades acadêmicas e uma unidade acadêmica especial) esteja em total consonância com o que 130 

determina o Art. 59 do novo Estatuto. Para propor a nova organização da Regional Jataí, pautamo-nos no 131 

PDI, no Estatuto e na Minuta de Regimento, bem como nas demais determinações/orientações oficiais. O 132 

desenho que fizemos de unidade acadêmica por áreas afins viabiliza tarefas interdisciplinares e 133 

multidisciplinares, tão valorizadas e pontuadas pelas agências e órgãos de fomento. Considerando o contexto 134 

em que está inserida a UFG, única universidade federal no estado de Goiás e o fato de vir assumindo há mais 135 

de três décadas a forma de multicampia, acreditamos que, dando continuidade a tantos esforços anteriores, 136 

precisamos fazer com que a luta para a criação de novos campi seja simultânea com a luta para o 137 

fortalecimento dos campi já existentes, e isso não é possível sem que se crie as condições necessárias ao 138 

crescimento da Regional Jataí e ao respeito à nossa autonomia. Assim, desejando contribuir com o 139 

fortalecimento de nossa instituição, solicitamos a revogação da Resolução 21/2014 e sua substituição por 140 

outra – sugerimos uma minuta em anexo, compatível com o novo Estatuto e com o processo de consolidação 141 

da expansão da UFG, desejado por todos nós. Jataí, 03 de dezembro de 2014”. Em discussão, a Prof.ª  142 

Luciana Aparecida Elias falou das discussões, disse que era necessário eu tivesse um instituto, um local, 143 

espaço físico, secretária, disse que a aprovação não era “ad eterno”, mas a estrutura como estava não 144 

comportava. Disse que acreditava que o passo poderia ser a unidade acadêmica especial. O Prof. André Felipe 145 

Soares de Arruda disse que ficou sabendo sobre a questão das unidades, disse que devido à necessidade de 146 

idas e vindas para a Universidade Federal de Goiás, Regional Goiânia, em uma de suas viagens ele teve uma 147 
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conversa com uma pessoa da Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional e Recursos Humanos 148 

(PRODIRH) a qual ele disse que não precisava identificar. Nesta conversa ele diz ter sido informado da 149 

existência de 35 (trinta e cinco) ou 55 (cinquenta e cinco) CD's (Cargos de Direção), já disponíveis para a 150 

universidade e finalizou sua fala dizendo que a informação partiu de uma pessoa que fazia parte da comissão 151 

que tratava de questões sobre as unidades. O Prof. Sauli dos Santos Júnior disse que queria mais 152 

esclarecimentos sobre essas CD's (Cargos de Direção) e que será encaminhado um documento em nome do 153 

Conselho Diretor solicitando esclarecimentos, pois se essas CD's (Cargos de Direção) existem tinha que 154 

saber. O Prof. Alessandro Martins disse que participa do GT (Grupo de Trabalho) da implantação e não tinha 155 

essa informação sobre essas CD's (Cargos de Direção). O Presidente solicitou que fosse votado o 156 

encaminhamento de um documento. O Prof. Robson Schaff Corrêa disse que não entendeu o que será votado, 157 

disse que o Curso de Engenharia Florestal entendia que a revogação era perda, mas que tinha que buscar as 158 

gratificações. O Prof. Luis Antônio Serrão Contim disse que o Curso de Ciências Biológicas solicitou ser 159 

especial, mas que solidarizava com as outras que não solicitaram dessa forma, repudiavam a resolução, 160 

pediam esclarecimentos sobre a resolução, e queriam saber se existia algum documento que assegurava essas 161 

CD's (Cargos de Direção), para as unidades. A Prof.ª Suely dos Santos Silva disse que no documento pediu 162 

para manter a decisão do conselho e reenviar para o MEC (Ministério da Educação), para verificar a resposta. 163 

O Presidente disse que a reivindicação era direito. Em votação o documento foi aprovado com o registro de 164 

22 (vinte e dois) votos favoráveis e 2 (duas) abstenções. Sexto Ponto da Pauta: Projeto de pesquisa: Síntese 165 

de líquidos iônicos a partir de fármacos comerciais. Coordenação: Prof. Ricardo Alexandre Figueiredo de 166 

Matos, do interesse do curso de Química. Sétimo Ponto da Pauta: Projeto de pesquisa: Os agentes 167 

comunitários de saúde e a circulação dos saberes sobre dengue. Coordenação: Prof.ª Edlaine Faria de Moura 168 

Villela, do interesse do curso de Medicina. Oitavo Ponto da Pauta: Projeto de pesquisa: Condicionantes 169 

étnico-raciais, sociais e psicológicos no comportamento de diabetes mellitus e possíveis fatores de risco num 170 

grupo de pacientes diagnosticados em Jataí/GO. Coordenação: Prof.ª Edlaine Faria de Moura Villela, do 171 

interesse do curso de Medicina. Nono Ponto da Pauta: Projeto de pesquisa: A percepção do docente quanto à 172 

utilização das metodologias ativas de ensino-aprendizagem na prática em saúde. Coordenação: Prof.ª Edlaine 173 

Faria de Moura Villela, do interesse do curso de Medicina. Décimo Ponto da Pauta: Projeto de pesquisa: 174 

Comportamento da tuberculose pulmonar no município de Jataí/GO e fatores associados ao desfecho de 175 

tratamento desfavorável. Coordenação: Prof.ª Edlaine Faria de Moura Villela, do interesse do curso de 176 

Medicina. Décimo Primeiro Ponto da Pauta: Projeto de pesquisa: Avaliação do programa de atividades 177 

físicas para redução dos riscos associados a um estilo de vida insuficientemente ativo em usuários e 178 

moradores do entorno de unidades básicas de saúde de Jataí – GO. Coordenação: Prof. Allison Gustavo Braz, 179 

do interesse do curso de Fisioterapia. Décimo Segundo Ponto da Pauta: Projeto de pesquisa: Percepção de 180 

gestantes de baixo risco sobre exercícios físicos no período gestacional. Coordenação: Prof.ª Thaís Rocha 181 

Assis, do interesse do curso de Fisioterapia. Relator: Décimo Terceiro Ponto da Pauta: Projeto de pesquisa: 182 

Prevalência de incontinência urinária em servidoras e usuárias de unidades básicas de saúde do município de 183 

Jataí – GO. Coordenação: Prof.ª Thaís Rocha Assis, do interesse do curso de Fisioterapia. Décimo Quarto 184 

Ponto da Pauta: Projeto de pesquisa: Prospecção de espécies vegetais do cerrado como agente anti-185 
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inflamatório e antioxidante. Coordenação: Prof. Claudinei Alves da Silva, do interesse do curso de Química. 186 

Décimo Quinto Ponto da Pauta: Projeto de pesquisa: Prevalência de anticorpos antinucleares em amostras 187 

séricas de habitantes do município de jataí, estado de Goiás. Coordenação: Prof.ª Ivanildes Solange da Costa 188 

Barcelos, do interesse do curso de Biomedicina. Décimo Sexto Ponto da Pauta: Projeto de pesquisa: Estudo 189 

de resistência aos antirretrovirais e diversidade genética em pacientes HIV+/AIDS do interior do estado de 190 

Goiás. Coordenação: Prof.ª Ludimila Paula Vaz Cardoso, do interesse do curso Programa de Pós-graduação 191 

em Ciências Aplicadas à Saúde. Décimo Sétimo Ponto da Pauta: Projeto de pesquisa: A realidade das 192 

escolas em ciclos de formação e desenvolvimento humano: relação entre formação e prática docente dos 193 

professores de educação física. Coordenação: Prof.ª Suzane Ribeiro Milhomem, do interesse do curso de 194 

Educação Física. Décimo Oitavo Ponto da Pauta: Projeto de pesquisa: Narrativa Transmídia e Educação 195 

Aberta. Coordenação: Prof.ª Andrea Cristina Versuti, do interesse do curso de Pedagogia. Décimo Nono 196 

Ponto da Pauta: Projeto de pesquisa: Avaliação da eficácia terapêutica da formulação MC-14, contra larvas 197 

de Dermatobia hominis (bernes) em bovinos naturalmente infestados. Coordenação: Prof. Welber Daniel 198 

Zanetti Lopes, do interesse do curso de Medicina Veterinária. Vigésimo Ponto da Pauta: Projeto de 199 

pesquisa: Avaliação da eficácia acaricida da formulação MC-14, contra Rhipicephalus (Boophius) microplus 200 

parasitando bovinos naturalmente infestados, na região Centro-oeste do Brasil. Coordenação: Prof. Welber 201 

Daniel Zanetti Lopes, do interesse do curso de Medicina Veterinária. Vigésimo Primeiro Ponto da Pauta:  202 

Projeto de pesquisa: Avaliação da eficácia acaricida da formulação HIC, contra Rhipicephalus (Boophius) 203 

microplus parasitando bovinos naturalmente infestados. Coordenação: Prof. Welber Daniel Zanetti Lopes, do 204 

interesse do curso de Medicina Veterinária. Vigésimo Segundo Ponto da Pauta: Projeto de pesquisa: 205 

Avaliação da eficácia acaricida da formulação MC-14, contra Rhipicephalus (Boophius) microplus 206 

parasitando bovinos naturalmente infestados, na região Sudeste do Brasil. Coordenação: Prof. Welber Daniel 207 

Zanetti Lopes, do interesse do curso de Medicina Veterinária. Vigésimo Terceiro Ponto da Pauta: Projeto de 208 

pesquisa: Potencial de aproveitamento de resíduo de soja para produção de painéis minerais e MDP (medium 209 

density particleboard). Coordenação: Prof. José Benedito Guimarães Junior, do interesse do Programa de Pós-210 

graduação em Agronomia. Vigésimo Quarto Ponto da Pauta: Projeto de pesquisa (Prorrogação): Simulação 211 

numérica de estados eletrônicos em nanoestruturas semicondutores. Nova data de encerramento em 212 

30/08/2016. Coordenação: Prof. Paulo Freitas Gomes, do interesse do curso de Física. Vigésimo Quinto 213 

Ponto da Pauta: Projeto de pesquisa (Prorrogação): Análise das condições de trabalho dos professores de 214 

Geografia em escolas públicas do município de Jataí-GO e os reflexos na prática pedagógica. Nova data de 215 

encerramento em 15/05/2016 (quinze de maio de dois mil e desseseis, Coordenação: Prof. Evandro César 216 

Clemente, do interesse do curso de Geografia. O Servidor Francys Pimenta de Faria solicitou a inclusão de 217 

alguns projeto de pesquisa: Inclusão Projetos de Pesquisa: Projeto de pesquisa: Quitosanas modificadas para 218 

aplicação como tecido ósseo. Coordenação: Prof. Douglas Silva Machado, do interesse do curso de Química. 219 

Projeto de pesquisa: Fatores de risco na prevalência das doenças cardiovasculares em mulheres de jataí (GO). 220 

Coordenação: Prof.ª. Célia Scapin Duarte, do interesse do curso de Enfermagem. Projeto de pesquisa: 221 

Proposta de treinamento sensório-motor em atletas de futsal feminino. Coordenação: Prof. Rodrigo Paschoal 222 

Prado, do interesse do curso de Fisioterapia. Projeto de pesquisa: Manejo da adubação potássica na sucessão 223 
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soja-milho do sudoeste goiano em áreas de fertilidade construída. Coordenação: Prof. Leandro Flávio 224 

Carneiro, do interesse do Programa de Pós-Graduação em Agronomia. Projeto de pesquisa: Avaliação da 225 

capacidade funcional e qualidade de vida de idosos institucionalizados. Coordenação: Prof.ª. Patrícia de Sá 226 

Barros, do interesse do curso de Fisioterapia. Projeto de pesquisa: Análise quantitativa da força de preensão 227 

palmar em indivíduos saudáveis. Coordenação: Prof.ª. Patrícia de Sá Barros, do interesse do curso de 228 

Fisioterapia. Projeto de pesquisa: Efeito do exercício realizado no xbox kinect na capacidade funcional, 229 

estado de humor, sono e qualidade de vida de idosos. Coordenação: Prof. Marcos Goncalves de Santana, do 230 

interesse do Programa de Pós-Graduação em Ciências Aplicadas à Saúde. Projeto de pesquisa: Perfil , 231 

conhecimento e consumo de recursos ergogênicos nutricionais em frequentadores de academias da cidade de 232 

Jataí-GO. Coordenação: Prof. David Michel de Oliveira, do interesse do curso de Educação Física. Projeto de 233 

pesquisa: "O fim e o princípio" ou o fim traz o recomeço: a estética do tempo no filme de Eduardo Coutinho. 234 

Coordenação: Prof.ª Eva Aparecida de Oliveira, do interesse do curso de Pedagogia. Projeto de pesquisa: 235 

Prevalência dos fatores de risco cardiovascular decorrentes de alterações no estilo de vida da população de 236 

Jataí-GO. Coordenação: Prof.ª Sabrina Toffoli Leite, do interesse do curso de Educação Física. Projeto de 237 

pesquisa: Conurbação não metropolitana: análise da organização espacial da conurbação do Araguaia. 238 

Coordenação: Alexandre Eduardo Santos, do interesse do Programa de Pós-Graduação em Geografia. Projeto 239 

de pesquisa: Ecofisiologia de espécies arbóreo-arbustivas nativas com distintas características 240 

morfofisiológicas foliares em diferentes fitofisionomias do cerrado e condições climáticas. Coordenação: 241 

Prof.ª. Daniela Pereira Dias, do interesse do curso de Engenharia Florestal. Projeto de pesquisa: Avaliação de 242 

quedas em idosos comunitários no município de Jataí - Goiás: correlação entre o medo de cair e o equilíbrio. 243 

Coordenação: Prof.ª. Ana Cláudia Antônio, do interesse do curso de Fisioterapia. Projeto de pesquisa: A 244 

produção científica dos mestres e doutores que atuam nos cursos de Educação Física no Estado de Goiás: 245 

desdobramentos para a formação e a prática pedagógica na região. Coordenação: Prof.ª. Michele Silva 246 

Sacardo, do interesse do curso de Educação Física. Projeto de pesquisa (Prorrogação): Análise das condições 247 

de trabalho dos professores de Geografia em escolas públicas do município de Jataí-GO e os reflexos na 248 

prática pedagógica. Nova data de encerramento em 15/05/2016 (quinze de maio de dois mil e desseseis). 249 

Coordenação: Prof. Evandro César Clemente, do interesse do curso de Geografia. Projeto de pesquisa 250 

(Prorrogação): Estudo eletroanalítico do efeito de aditivos no processo de eletrodeposição de cobalto. Nova 251 

data de encerramento em 31/12/2016 (trinta e um de dezembro de dois mil e dessesseis). Coordenação: Prof. 252 

Gildiberto Mendonça de Oliveira, do interesse do curso de Química, relatados pela comissão do Conselho 253 

Diretor e lidos pelo Servidor Francys Pimenta de Faria, todos com pareceres favoráveis. Em votação os 254 

projetos de pesquisa foram aprovados com o registro da unanimidade dos votos. Vigésimo Sexto Ponto da 255 

Pauta: Relatório semestral de Pós-Graduação (Doutorado): Prof.ª Tatiana Diello Borges, do interesse curso de 256 

Letras. Vigésimo Sétimo Ponto da Pauta: Relatório semestral de Pós-Graduação (Doutorado): Prof. Nestor 257 

Persio Alvim Agricola, do interesse curso de Educação Física. Vigésimo Oitavo Ponto da Pauta: Relatório 258 

semestral de Pós-Graduação (Doutorado): Prof.ª Angela Rodrigues Luiz, do interesse curso de Educação 259 

Física. Vigésimo Nono Ponto da Pauta: Relatório semestral de Pós-Graduação (Doutorado): Prof. Flávio 260 

Gomes de Moraes, do interesse curso de Matemática, relatados pela comissão do Conselho Diretor e lidos 261 
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pelo Servidor Francys Pimenta de Faria, todos com pareceres favoráveis. Em votação os pareceres foram 262 

aprovados com o registro da unanimidade dos votos. Trigésimo Ponto da Pauta: Solicitação de afastamento 263 

(Doutorado): Prof.ª Helga Maria Martins de Paula, do interesse do curso de Direito. Trigésimo Primeiro 264 

Ponto da Pauta: Solicitação de afastamento (Doutorado): Prof.ª Kenia Adriana de Aquino Modesto Silva, do 265 

interesse do curso de Pedagogia, condicionado a liberação de substituto, relatados pela comissão do Conselho 266 

Diretor e lidos pelo Servidor Francys Pimenta de Faria, todos com pareceres favoráveis.  Em votação os 267 

pareceres foram aprovados com o registro da unanimidade dos votos. Trigésimo Segundo Ponto da Pauta: 268 

Proposta de Curso de Especialização em Educação, Diversidade e Direitos Humanos, sob a coordenação do 269 

Prof. Vanderlei Balbino da Costa, do interesse do Curso de Pedagogia. Relator: Comissão do Conselho 270 

Diretor, relatados pela comissão do Conselho Diretor e lidos pelo Servidor Francys Pimenta de Faria, ele 271 

disse que o professor estava participando de um edital e precisava da aprovação do conselho, o parecer era 272 

favorável. Em votação parecer foi aprovado com o registro da unanimidade dos votos. Trigésimo Terceiro 273 

Ponto da Pauta: Processos de Estágio Probatório e Progressão Horizontal, relatados pelas Comissões de 274 

Avaliações Docentes de Jataí, o Presidente fez a leitura dos relatos. Processo relatado pela Comissão 275 

Presidida pela Prof.ª Cecília Nunes Moreira – Processo de Progressão por Avaliação de Desempenho: Alana 276 

Flávia Romani; Processo relatado pela Comissão Presidida pelo Prof. Ricardo Alexandre Figueiredo de 277 

Matos: Processo de Retribuição por titulação: Processo 23070.005595/2014-75 – Alysson Tobias Ribeiro da 278 

Cunha. Processos relatados pela Comissão Presidida pela Prof.ª Vera Lúcia Banys – Processo de Progressão 279 

por Avaliação de Desempenho: Renata Cristina de Sousa Nascimeto, Arthur dos Santos Mascioli. Processos 280 

relatados pela Comissão Presidida pela Prof.ª Vera Lúcia Dias da Silva Fontana– Processos de Progressão por 281 

Avaliação de Desempenho: Processo 23070.018659/2014-06 – Allison Gustavo Braz; Processo 282 

23070.019852/2014-56 – Maria Elídia Teixeira. Processo de Estágio Probatório Inicial: Processo 283 

23070.015297/2014 – 93 – Juliana Burgo Godoi. Processo de Aceleração da Promoção: Processo 284 

23070.007787/2014-16 – Rosane Freire Lacerda. Todos os processos foram avaliados de acordo com as 285 

resoluções pertinentes e se encontram com relatos favoráveis. Em votação, os relatos foram aprovados com o 286 

registro da unanimidade dos votos. Quarto Ponto da Pauta: Apreciação das atas: 06/03/2013 e 20/03/2013. 287 

Em apreciação as atas dos dias 06/03/2013 e 20/03/2013, em votação as atas foram aprovadas com o registro 288 

de 12 (doze) votos favoráveis e 11 (onze) abstenções. Quinto Ponto da Pauta: Disciplinas de Núcleo Livre, 289 

relatadas pela Prof.ª Eliana Melo Machado Moraes (Assessora de Graduação), o Presidente fez a leitura das 290 

disciplinas: Inspeção de produtos de origem animal aplicado às Ciências da Saúde – Curso de Biomedicina; 291 

Microbiologia de Alimentos – Curso de Biomedicina; Noções Gerais sobre doenças infecciosas – Curso de 292 

Biomedicina; Genética da Conservação – Curso de Ciências Biológicas; Empreendedorismo Universitário – 293 

Curso de Engenharia Florestal; Noções e aplicações do programa R na análise de dados – Curso de 294 

Engenharia Florestal; Transformada Wavelet – Curso de Física; Oralidade, Variação e Ensino – Curso de 295 

Letras Português; Lendo o Texto literário: noções básicas – Curso de Letras Português; Introdução às 296 

Literaturas Africanas de Língua Portuguesa – Curso de Letras Português; Parasitoses Oportunistas – Curso de 297 

Medicina; Diagnóstico das doenças infecciosas e não-infecciosas e correlação clínico laboratorial – Curso de 298 

Medicina; Análise e interpretação de exames laboratoriais – Curso de Medicina; Infância, Psicologia e 299 
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Cinema – Curso de Psicologia. Em votação as disciplinas foram aprovadas com o registro da unanimidade 300 

dos votos. Trigésimo Quarto Ponto da Pauta: Projetos de Extensão e Cultura – Relator: Prof. Paulo 301 

Roberto Rodrigues Meira (Presidente da CIS) – Retirado da Pauta. Trigésimo Quinto Ponto da Pauta: 302 

Aprovação do texto caracterização do curso e do perfil do profissional formado na UFG, no curso de 303 

Bacharelado e Licenciatura em Química, com o intuito de alimentar o SAIC – Sistema de Atualização de 304 

Informações de Cursos, relatado pelo Prof. Ricardo Alexandre Figueiredo de Matos. Trigésimo Sexto Ponto 305 

da Pauta: Aprovação do texto caracterização do curso e do perfil do profissional formado na UFG, no curso 306 

de Letras Inglês, com o intuito de alimentar o SAIC – Sistema de Atualização de Informações de Cursos, 307 

relatado pela Prof.ª Neuda Alves do Lago. Trigésimo Sétimo Ponto da Pauta: Aprovação do texto 308 

caracterização do curso e do perfil do profissional formado na UFG, no curso de Pedagogia, com o intuito de 309 

alimentar o SAIC – Sistema de Atualização de Informações de Cursos, relatado pela Prof.ª Eva Aparecida de 310 

Oliveira. Inclusão: Aprovação do texto caracterização do curso e do perfil do profissional formado na UFG, 311 

no curso de Educação Física Licenciatura e Bacharelado, com o intuito de alimentar o SAIC – Sistema de 312 

Atualização de Informações de Cursos, relatado pelo Prof. Luís César de Souza. Em votação os textos foram 313 

aprovados com o registro da unanimidade dos votos. Trigésimo Oitavo Ponto da Pauta: Relatório Analítico 314 

sobre Autoavaliação do Ambiente Acadêmico do Estudante de Graduação do Curso de Pedagogia da Regional 315 

Jataí no ano de 2013. Relatora: Eva Aparecida de Oliveira – Retirado da Pauta. Trigésimo Nono Ponto da 316 

Pauta: Núcleo Docente Estruturante do Curso de Letras Inglês, relatado pela Prof.ª Neuda Alves do Lago, 317 

com a seguinte composição: Prof. Márcio Issamu Yamamoto (Presidente), Prof. Ms. Fabiano Silvestre 318 

Ramos, Prof.ª Ms. Natasha Vicente da Silveira Costa, Prof.ª Dr.ª Santinha Neuda Alves do Lago e Prof.ª Dr.ª 319 

Maria de Lourdes Faria dos Santos Paniago. Inclusão: Núcleo Docente Estruturante do Curso de Pedagogia, 320 

relatado pela Prof.ª Eva Aparecida de Oliveira, com a seguinte composição: Prof.ª Dr.ª Suely dos Santos Silva 321 

(Presidente), Prof.ª Dr.ª Camila Alberto Vicente de Oliveira, Prof.ª Dr.ª Elisângela da Silva Santos, Prof.ª Dr.ª 322 

Eva Aparecida de Oliveira, Prof.ª Dr.ª Halline Mariana Santos Silva, Prof.ª Dr.ª Isa Mara Colombo Scarlati 323 

Domingues, Prof.ª Dr.ª Lais Leni Oliveira Lima, Prof.ª Dr.ª Magalis Dornelis Schneider, Prof.ª Dr.ª Márcia 324 

dos Santos Anjo Reis, Prof.ª Dr.ª Suely Lima de Assis Pinto e Prof. Dr. Vanderlei Balbino da Costa. Núcleo 325 

Docente Estruturante do Curso de Educação Física Bacharelado e Licenciatura, relatado pelo Prof. Luís César 326 

de Souza, com a seguinte composição: Prof. Dr. Luís César de Souza (Presidente), Prof. Dr. Marcos 327 

Gonçalves de Santana (Secretário), Prof.ª Dr.ª Giselle Soares Passos, Prof.ª Dr.ª Vivianne Oliveira Gonçalves, 328 

Prof.ª Dr.ª Cátia Regina Assis Almeida Leal, Prof. Dr. David Michel de Oliveira, Prof.ª Dr.ª Michele Silva 329 

Sacardo, Prof. Ms. Denis Souza de Morais. Alteração Núcleo Docente Estruturante do Curso de Geografia 330 

Bacharelado e Licenciatura, relatado pela Prof.ª Maria José Rodrigues, com a seguinte composição: Curso de 331 

Geografia Licenciatura: Prof. Márcio Rodrigues Silva (Presidente), Dimas Moraes Peixinho e Evandro César 332 

Clemente. Curso de Geografia Bacharelado: Prof.ª Dr.ª Maria José Rodrigues (Presidente), Prof. Ms. William 333 

Ferreira da Silva, Prof. Dr. Iraci Scopel, Prof. Dr. João Batista Pereira Cabral, Prof. Dr. Hildeu Ferreira da 334 

Assunção e Prof. Alécio Perini Martins. Em votação os Núcleos Docentes Estruturantes foram aprovados com 335 

o registro de 24 (vinte e quatro) votos favoráveis e 2 (duas) abstenções. Quadragésimo Ponto de Pauta: 336 

Solicitação de Autorização para Participação em Comitê Seletivo Externo, do interesse da Prof.ª Marise 337 
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Ramos de Souza, Curso de Enfermagem, relatado pelo Presidente, que fez a leitura da solicitação da 338 

professora, para participação em comitê externo para realização de análise e seleção de projetos de 339 

Organizações Não Governamentais, solicitava autorização segundo constava no decreto n.º 94.664, de 23 de 340 

julho de 1987, Capítulo V, art. 14. Parágrafo 1.º trata que: No regime de dedicação exclusiva admitir-se-á: D) 341 

colaboração esporádica, remunerada ou não, em assuntos de sua especialidade e devidamente autorizada pela 342 

instituição, de acordo com as normas aprovadas pelo conselho superior competente. Em discussão, sem 343 

questionamentos, em votação a solicitação foi aprovada com o registro de 25 (vinte e cinco) votos favoráveis 344 

e 1 (uma) abstenção. Quadragésimo Primeiro Ponto de Pauta: Processo 23070.016329/2014-78 – 345 

Acadêmico Exposição de Motivos – Extraordinário Domínio de Conteúdo – Acadêmica do Curso de Direito 346 

– Maria Angélica Leite Pereira de Morais, relatado pelo Presidente do Conselho Diretor: “De acordo com a 347 

resolução CEPEC Nº. 728 que regulamenta, no âmbito dos Cursos de Graduação da Universidade Federal de 348 

Goiás, a avaliação de aproveitamento de estudos para alunos com extraordinário domínio de conteúdo, 349 

verifica-se o seguinte: 1 – Conforme consta à folha de nº. 20 do p.p. o discente obteve dos membros da banca 350 

examinadora a nota final: 8,0 (oito vírgula zero) na disciplina Direito Tributário II; 2 – Considerando o inciso 351 

III do artigo 6º da resolução CEPEC Nº. 728 cabe a banca examinadora considerar aprovado aquele aluno que 352 

obtiver a nota mínima final 8,0 (oito). Diante do exposto e com base na resolução vigente, mantém-se a 353 

conclusão da banca. Salvo melhor juízo deste conselho”. Inclusão Processo 23070.013618/2014-15 – 354 

Acadêmico/Exposição de Motivos do Acadêmico Raíza Klein do Curso de Direito, relatado pelo Presidente 355 

do Conselho Diretor: “De acordo com a resolução CEPEC Nº. 728 que regulamenta, no âmbito dos Cursos de 356 

Graduação da Universidade Federal de Goiás, a avaliação de aproveitamento de estudos para alunos com 357 

extraordinário domínio de conteúdo, verifica-se o seguinte: 1 – Conforme consta à folha de nº. 20 do p.p. a 358 

discente obteve dos membros da banca examinadora a nota final: 8,5 (oito vírgula cinco) na disciplina Direito 359 

Administrativo II; 2 – Considerando o inciso III do artigo 6º da resolução CEPEC Nº. 728 cabe a banca 360 

examinadora considerar aprovado aquele aluno que obtiver a nota mínima final 8,0 (oito).  Diante do 361 

exposto e com base na resolução vigente, mantém-se a conclusão da banca. Salvo melhor juízo deste 362 

conselho”. Inclusão: Processo 23070.013636/2014-05 – Acadêmico/Exposição de Motivos do Acadêmico 363 

Julliete Nara Gonçalves Barbosa do Curso de Direito. De acordo com a resolução CEPEC Nº. 728 que 364 

regulamenta, no âmbito dos Cursos de Graduação da Universidade Federal de Goiás, a avaliação de 365 

aproveitamento de estudos para alunos com extraordinário domínio de conteúdo, verifica-se o seguinte: 1 – 366 

Conforme consta à folha de nº. 20 do p.p. a discente obteve dos membros da banca examinadora a nota final: 367 

8,0 (oito vírgula zero) na disciplina Direito Processual Civil 2 – Considerando o inciso III do artigo 6º da 368 

resolução CEPEC Nº. 728 cabe a banca examinadora considerar aprovado aquele aluno que obtiver a nota 369 

mínima final 8,0 (oito). Diante do exposto e com base na resolução vigente, mantém-se a conclusão da banca. 370 

Salvo melhor juízo deste conselho”. Em votação os pareceres foram aprovados com o registro da 371 

unanimidade dos votos. Quadragésimo Segundo Ponto de Pauta: Processo 23070.012899/2014-99 – 372 

Acadêmico Exposição de Motivos – Revisão de Nota – Acadêmica do Curso de Fisioterapia – Wênia Ferreira 373 

Marsal, relatado pela Banca Avaliadora, o Prof. Allison Gustavo Braz fez a leitura do relato: “Atendendo a 374 

Portaria no. 152/2014 do processo, a banca de revisão de avaliação da acadêmica Wênia Ferreira Marsal, 375 
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referente a disciplina de Reumatologia e Geriatria, concorda com a discente que o professor deveria ter 376 

registrado na avaliação e  o seu método de correção (uma questão certa equivale a nota total da questão; uma 377 

questão certa e uma questão errada equivale a nota total da questão; uma questão certa e duas questões 378 

erradas equivale ao anulamento da questão; duas questões certas e uma questão errada equivale  à metade da 379 

questão). Consta no parecer do docente que foi explicado e acordado  com  a  turma, tudo de forma verbal. 380 

Segue as considerações da banca avaliadora: PROVA DE REUMATOLOGIA(03/07/2014) REFERENTE AS 381 

QUESTÕES 4, 5 E 8 As questões 4 e 5, após revisão e consideração do método de avaliação do docente, 382 

identifica-se que a correção da avaliação foi equivocada. A aluna marcou   urna correta e uma errada e 383 

recebeu 0,5. ponto pela questão. Considei ando o método de avaliação do docente, a aluna teria direito o valor 384 

total (1,0 ponto), pois obteve uma questão certa  e uma errada. Conclusão: Aumentar as notas das questões 04 385 

e 05 de 0,5 ponto para  1,0 ponto, em ambas. A questão 8, A banca julga pertinente não considerar a  resposta  386 

pois encontra-se incorreta e manter a nota zero (0,0) concordando com o parecer do prof. Dr Rodrigo 387 

Andraus. Conclusão: Manter a nota da questã o 8 (Nota= 4,75) (quatro vírgula setenta e cinco pontos). 388 

Conclusão geral das questões 4,  5 e 8 da avaliação de Reumatologia (03/07/2012): A nota recebida na 389 

avaliação refere-se a 4,75 devendo ser corrigida e alterada para 5,75. PROVA DE GERIATRIA (26/06/2014) 390 

REFERENTE AS QUESTÕES  03 E 07 A questão 3, após revisão e consideração do método de avaliação do 391 

docente, identifica-se que a correção da avaliação foi equivocada. A aluna marcou uma correta  e uma errada 392 

e recebeu 0,5 ponto pela questão. Considerando o método de avaliação do docente , a aluna teria direito ao 393 

valor total (1,0 ponto), pois obteve uma questão certa e uma errada . Conclusão: Aumentar a nota da questão 394 

3 de 0,5 ponto para 1,0 ponto. A questão 7, o professor considerou a resposta correta (l,0 ponto) concordamos  395 

com a conduta e acréscimo da nota (1,0 ponto) referente questão. Conclusão geral das questões 3 e 7 da 396 

avaliação de geriatria (26/06/2014) A nota recebida na avaliação refere-se a 3,5 devendo ser corrigi da e 397 

alterada para 5,0 (cinco pontos). EM RESPOSTA AS RAZÕES RECURSAIS Conclusão: A banca julga que 398 

a alteração da nota da aluna Karolline Malaquias Cabral não será considerada por se tratar de terceiros. O 399 

processo 23070.012899/2014-99 refere-se a acadêmica Wênia Ferreira Marsal. PARECER FINAL: As notas 400 

das avaliações encontram-se detalhadas no quadro abaixo com  suas respectivas médias. Solicita-se alteração 401 

da nota da disciplina de  Reumatologia e Geriatria, no extrato acadêmico, de 5,8 para 6,2. ". O Presidente 402 

questionou se quem abriu o processo foi a aluna Wênia Ferreira Marsal, poderia diminuir a nota de outra 403 

aluna? O Prof. André Felipe Soares de Arruda disse que a decisão vai além do pedido, pois prejudicaria quem 404 

não estava no processo, após discussões, em votação o parecer da banca foi aprovado com o registro da 405 

unanimidade dos votos. Quadragésimo Terceiro Ponto de Pauta: Outros Assuntos. O Presidente falou sobre 406 

os eventos da Regional que não tinha como comparecer em todos, mas eu tinha feito o possível. O Prof. 407 

Fernando Silva dos Santos falou sobre a finalização da turma de especialização amanhã às dezenove horas no 408 

Colégio Serafim de Carvalho. O Prof. Luís César de Souza falou do ponto solicitado, auxílio para evento 409 

científico, falou do evento que participou e do indeferimento do pedido, disse que as questões deixaram 410 

incomodado com a autonomia do colegiado, pois foi previsto dentro do custeio esse valor, era uma decisão 411 

arbitrária. O Presidente disse que o indeferimento não partiu da Direção e que ele ligou para o Pró-Reitor e 412 

questionou, e foi informado que não somente diárias, mas passagens também não poderiam, disse que se foi 413 
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feito no ano passado foi errado e se os professores quiserem podem entrar na justiça. O Prof. Alessandro 414 

Martins disse que teve o caso do Prof. Érico Douglas Vieira da Psicologia que tinha um trabalho aprovado e 415 

ocorreu o indeferimento. A Prof.ª Luciana Aparecida Elias disse que quem deveria indeferir era o local da 416 

pessoa. O Prof. Alessandro Martins disse que os empenhos foram fechados. O Prof. Alessandro Martins fez 417 

solicitou que as mesas fossem recolocadas nas salas de aula, disse que aqui no auditório sumiram muitas 418 

cadeiras. Falou que ocorrerá a instalação de ar condicionado nas centrais de aula e que vai tentar para a 419 

Riachuelo também. Fez um convite para os conselheiros, pois o Dr. Everaldo Bezerra (Procurador) estará 420 

aqui no Conselho Diretor no dia 17 (dezessete), ele virá para conversar com os conselheiros. O Prof. Allison 421 

Gustavo Braz falou sobre os primeiros trabalhos de conclusão de curso apresentados e que o trabalho de uma 422 

aluna foi de excelente qualidade. A Prof.ª Luciana Aparecida Elias convidou todos para participarem da 423 

entrega das medalhas da OBMEP (Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas) no próximo 424 

12/12 (doze de dezembro) às 14 h (quatorze horas) no auditório maior. O Prof. André Felipe Soares de Arruda 425 

convidou todos para participarem da semana jurídica, com palestras aqui no auditório hoje, amanhã e depois. 426 

A Prof.ª Helga Maria Martins de Paula disse que no sábado às 09 h (nove horas) na Riachuelo acontecerá a 427 

concentração para a marcha das vadias, disse que será realizada a oficina de cartazes na sexta-feira a partir 428 

das 14 h (quatorze horas) e encerrará com a tarde cultural, endereço no site do evento, pediu que na próxima 429 

reunião retomasse a discussão do preenchimento dos RADOC’s (Relatórios de Atividades Docentes). Nada 430 

mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou encerrada a reunião às 17:42 horas (dezessete horas e 431 

quarenta e dois minutos), da qual, para constar, eu, Marinalva de Oliveira Teixeira, Secretária do Conselho 432 

Diretor, lavrei a presente ata que, lida e se achada em conforme, segue assinada pelo Presidente dos trabalhos 433 

e pelos conselheiros presentes à discussão...................……......................................... 434 

Wagner Gouvêa dos Santos_________________________________________________________________ 435 

Alécio Perini Martins______________________________________________________________________ 436 

Alessandra Feijó Marcondes Viu_____________________________________________________________ 437 

Alessandro Martins_______________________________________________________________________ 438 

Allison Gustavo Braz______________________________________________________________________ 439 

Alysson Tobias Ribeiro da Cunha____________________________________________________________ 440 

Ana Carolina Gondim Inocêncio_____________________________________________________________ 441 

Ari Raimann_____________________________________________________________________________ 442 

Arthur dos Santos Mascioli_________________________________________________________________ 443 

Christofer Gustavson Prado_________________________________________________________________ 444 

Fernando Corrêa Amorim__________________________________________________________________ 445 

Fernando Silva dos Santos_________________________________________________________________ 446 

Fernando Simões Gielfi____________________________________________________________________ 447 

Gustavo Henrique Marques de Araújo_________________________________________________________ 448 

Helga Maria Martins de Paula_______________________________________________________________ 449 

Ivanildes Solange da Costa Barcelos__________________________________________________________ 450 

Karina Ludovico Almeida Martinez Lopes_____________________________________________________ 451 
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Liliane Nebo_____________________________________________________________________________ 452 

Luciana Aparecida Elias___________________________________________________________________ 453 

Luis Antônio Serrão Contim________________________________________________________________ 454 

Luís César de Souza_______________________________________________________________________ 455 

Marcos Humberto Silva de Assis_____________________________________________________________ 456 

Maria de Lourdes Faria dos Santos Paniago____________________________________________________ 457 

Maria José Rodrigues______________________________________________________________________ 458 

Michele Silva Sacardo_____________________________________________________________________ 459 

Neuda Alves do Lago______________________________________________________________________ 460 

Raimundo Agnelo Soares Pessoa_____________________________________________________________ 461 

Ricardo de Mattos Santa Rita________________________________________________________________ 462 

Robson Schaff Corrêa_____________________________________________________________________ 463 

Rosemara Perpétua Lopes__________________________________________________________________ 464 

Marinalva de Oliveira Teixeira______________________________________________________________ 465 


