SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
CAMPUS JATAÍ
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DO CAMPUS JATAÍ,
REALIZADA EM 08 DE SETEMBRO DE 2010.

1

Aos oito (08) dias do mês de setembro (09) do ano de dois mil e dez (2010) às quatorze horas e oito minutos

2

(14:08) reuniram-se no auditório do prédio da pós-graduação na Unidade Jatobá, Campus Jataí/UFG, sob a

3

presidência da Diretora do CAJ, Profª. Silvia Correa Santos, os membros do Conselho Diretor: Prof. João

4

Batista Pereira Cabral, Vice-diretor do Campus Jataí/UFG; Prof. Alexandre Braoios, Coordenador do Curso

5

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

6

Leal, Coordenadora do Curso de Educação Física; Prof. Claudio André Barbosa de Lira, representando a

7

Coordenação do Curso de Ciências Biológicas; Prof. Dimas Moraes Peixinho, Coordenador do Curso de

8

Mestrado em Geografia; Profª. Divina Nice Martins Cintra, Vice-coordenadora do Curso de Letras; Prof.

9

Edésio Fialho dos Reis, Coordenador do Curso de Mestrado em Agronomia; Prof. Euter Paniago Júnior,

10

Vice-coordenador do Curso de Agronomia; Prof. Fábio Marineli, Coordenador do Curso de Física; Prof.

11

Gecirlei Francisco da Silva, Coordenador do Curso de Matemática; Prof. Giovanni Cavichioli Petrucelli,

12

Coordenador do Curso de Química; Prof. Igo Gomes Guimarães, Coordenador do Curso de Zootecnia; Prof.

13

Márcio Rodrigues Silva, Coordenador do Curso de Geografia; Prof. Marcos Antonio Menezes, representando

14

a Coordenação do Curso de História; Prof. Marcos Wagner de Souza Ribeiro, Coordenador do Curso de

15

Ciência da Computação; Profª. Paula Regina de Souza, representando a Coordenação do Curso de

16

Enfermagem; Prof. Roberto Borges Filho, Coordenador do Curso de Fisioterapia; Prof. Roberto Menezes de

17

Oliveira, Vice-coordenador do Curso de Psicologia; Profª. Rosane Freire Lacerda, Vice-coordenadora do

18

Curso de Direito; Prof. Thiago André Carreo Costa, Coordenador do Curso de Medicina Veterinária; Prof.

19

Wendy Carniello Ferreira, Coordenador do Curso de Engenharia Florestal; Prof. Fabrízzio Alphonsus Alves

20

Melo Nunes Soares, representante dos professores assistentes; Os servidores: Jefferson Fernando Naves

21

Pinto e Michaela Andrea Bette Camara, representando os servidores técnico-administrativos. Verificado o

22

“quorum”, a Srª. Presidente declarou abertos os trabalhos, se desculpando pelo atraso, em seguida a

23

Presidente disse que esteve hoje na abertura da EXPAJA e que foi muito bom ver o CAJ envolvido na

24

organização do evento. Na seqüência a Presidente falou da Técnica de Segurança do Trabalho: Adriana que

25

veio ao Campus e que para melhoria nesta área será necessário verificar alguns pontos, para tanto será

26

necessário formar três comissões no CAJ, a primeira de gerenciamento de resíduos, a segunda de

27

biossegurança e a terceira de segurança no trabalho. A Presidente solicitou que os conselheiros encaminhem

28

para a direção, sugestões de nomes para formar estas comissões e que o objetivo agora é formar a comissão

29

para ver a contrapartida e se for necessário criar subcomissões. A Presidente falou que o conselho precisa

30

formar também uma comissão para dar andamento sobre a última conversa com o Reitor (sobre o manifesto).

31

Em seguida a Presidente relatou o ocorrido com uma funcionária da limpeza e alunos do curso de História, a

32

Presidente explicou que o CAJ está com um déficit de funcionários para realização da limpeza e que foi

33

realizado um redimensionamento dos funcionários para tentar atender todos os prédios, porém ainda não é o

34

suficiente e tem chegado à direção diversas reclamações referentes a limpeza por parte de professores e
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35

alunos. A Presidente pediu aos conselheiros que ajudem a divulgar a situação e disse que a prefeitura já está

36

programando a passarela e o asfalto para a nova central de aulas, mas como estamos na fazenda e está

37

havendo também o nivelamento de terra, a poeira é inevitável. Disse ainda que quanto ao ocorrido com a

38

funcionária, a direção vai dar prosseguimento ao documento recebido pela encarregada da limpeza,

39

documento este que narra todo o caso, os alunos e a funcionária serão ouvidos, pois a funcionária foi

40

humilhada por estes alunos.

41

Presidente falou da posição da comissão e disse que queria consultar o conselho se respeita a decisão tomada

42

ou se o conselho quer voltar a discutir de acordo com a fala da comissão. O Prof. Fabrízzio Alphonsus Alves

43

Melo Nunes Soares disse que quanto ao prazo pode esperar para o vestibular de meio de ano, mas ele quer

44

um esclarecimento, pois a comissão falou umas coisas estranhas e que após a reunião ele viu uma tabela com

45

o Ricardo e que os valores financeiros não batem. Disse que na tabela tem 502m (quinhentos e dois metros)

46

para construção e mais R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) para equipamentos. O Prof. João Batista Pereira

47

Cabral explicou que tinha uma verba para a construção de cinco salas de aula, por isso ficou o valor de R$

48

250.000,00 (duzentos e cinqüenta mil reais). O Prof. Fabrízzio Alphonsus Alves Melo Nunes Soares disse

49

que ele não tinha essas informações e se o conselho entendeu isso, então tem que discutir novamente. O Prof.

50

Edésio Fialho dos Reis disse que sua preocupação é que o curso será montado dentro da estrutura do CAJ,

51

então o dinheiro é para o conjunto ou seja para todos os cursos. Disse ainda que foram realizadas cinco ou

52

seis reuniões para escolher esse curso e o risco que tem é chegar no CONSUNI e ser barrado, aí sim reabre a

53

discussão e todos terão o direito de encaminhar propostas. Disse que a questão foi discutida e votada no

54

conselho, então ele acha que deve manter a proposta votada, pois o CAJ tem que consolidar e não abrir um

55

novo curso. O Prof. Giovanni Cavichioli Petrucelli disse que no primeiro REUNI quando pensou no Curso

56

de Química, pensou em um curso mais caro, agora já pesaram no bacharelado. Disse que sabe que todos

57

tiveram trabalho para montar a proposta dos cursos e tem certeza que houve desgastes e isso foi muito bem

58

discutido no conselho, disse que o Curso de Química tem o plano de abrir a turma do bacharelado, desde que

59

o curso começou. Ele disse ainda que prefere que continue a geografia, pois se a discussão voltar vai ser

60

longa. A Presidente disse que foi por isso que ela perguntou ao Prof. Fabrízzio se a questão era somente

61

financeira, pois os prédios puxam infraestrutura e o planejamento dos valores acabam consumindo pelo

62

menos 20 % (vinte por cento) a mais. O Prof. Fabrízzio Alphonsus Alves Melo Nunes Soares disse que o

63

CAJ deve criar cursos que dão mais visibilidade ao CAJ e isso é o que Catalão está fazendo e disse que acha

64

que Catalão vai emancipar antes de Jataí e que uma segunda turma de bacharelado em Geografia não dará

65

visibilidade ao CAJ. Disse ainda que era contra o Curso de Administração devido a questão financeira, mas

66

que agora o curso é viável sim. Disse que desde o começo as informações não refletem a convicção para

67

votar. O Prof. Ari Raimann disse que o sua preocupação foi com a observação da comissão que disse que o

68

novo curso deveria ser em outra área, se a comissão do REUNI já formulou uma proposta para encaminhar

69

ao CONSUNI e que seria em outra área, as discussões aqui foram sem essa informação. A Presidente disse

70

que questionou a comissão e a propensão da comissão era que fosse o Curso de Administração. O Prof. Ari

71

Raimann disse que acha difícil o CONSUNI votar contra a comissão. A Presidente disse que a pauta do

72

CONSUNI é enxuta e que o CONSUNI vota no que a comissão trabalhou exaustivamente. O Prof. Euter

73

Paniago Júnior disse que toda decisão do conselho deve ser madura, quando resolveu tirar o Curso de Artes

Primeiro Ponto da Pauta: Definição sobre novo curso REUNI – A
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74

Visuais o motivo foi a demanda. Disse ainda que tem mais um tempo e não é nenhum equívoco o conselho

75

definir os critérios pré-estabelecidos e que pode haver outras propostas mais relevantes, isso não é voltar

76

atrás é repensar e sua proposta é que todos os cursos possam apresentar uma nova proposta. O Prof. Gecirlei

77

Francisco da Silva disse que quando fala com comunidade lá fora ele ouve que a universidade deveria tomar

78

as decisões certas, então ele não vê problema algum e voltar atrás e tomar outra decisão, tem que ver o que é

79

bom para o CAJ e para Jataí, talvez fosse o caso de ter uma comissão para avaliar o que é melhor e o que é

80

uma proposta interessante. Disse ainda que se for para pensar em demanda que pense isso junto com o

81

recurso. O Prof. Edésio Fialho dos Reis disse que tem duas coisas importantes: Primeira: O Curso de Artes

82

Visuais, ele viu que o curso não seria aberto pela demanda, recursos insuficientes e que o curso não abriria

83

com dez professores. Segunda: Ele disse que fica preocupado com a fala do Prof. Ari Raimann para abrir um

84

curso em outra área, conforme fala da comissão, disse que a comissão vir aqui e dizer que não concorda com

85

o definido é realmente problemático, depois vem a fala que se decidir aqui a comissão pode barrar. Disse que

86

deveria ter um roteiro passo a passo para que a proposta não fosse barrada. Disse ainda que o Conselho

87

Diretor voltar atrás é um sinal de maturidade desde que tenha motivo para isso, não voltar atrás porque a

88

comissão pediu. Disse também que acha isso complicado e fica preocupado. O Prof. Giovanni Cavichioli

89

Petrucelli disse que deve tomar cuidado com administração, pois existe o curso à distância, então seriam dois

90

cursos na mesma área. Disse ainda que tem que tomar uma série de cuidados, pois se o curso tem que ser

91

novo, administração já tem aqui. A Presidente esclareceu que a turma de administração à distância é uma

92

única turma e foi criada por um convênio com o Banco do Brasil. O Prof. Dimas Moraes Peixinho disse que

93

a mudança e bem vinda e sempre necessária, mas deve ser embasada em alguma coisa, que se há um fato

94

novo deve aprofundar na questão. Disse que a vinda da comissão aqui foi muito importante e que se ela

95

tivesse vindo ao começo das discussões teria sido melhor. Disse ainda que a última fala do Prof. Nelson foi

96

para que a proposta fosse mantida e o que parece é que por aqui desde que aprove o que eu quero, sou

97

favorável, caso contrário não. O Prof. Dimas Moraes Peixinho falou que pode rediscutir o que é de fato novo

98

e que em momento algum ouviu a comissão dizer que a proposta não passa no CONSUNI, disse que essa

99

turma de geografia foi criada, mas acha que todas as propostas foram relevantes, mas que pode cair no caso

100

do descrédito de ter tomado uma decisão e não ter colocado em prática. A Profª. Divina Nice disse que a

101

mais de um ano fala da criação desse curso, mas que se tem o fato novo de um milhão, então deve ser um

102

curso que tenha mais visibilidade. O Prof. Marcos Antônio Menezes disse que a relação de Goiânia com o

103

CAJ é desigual e quanto ao recurso REUNI houve uma má administração do CEGEF, afinal tinha uma

104

proposta inicial e se o recurso acaba, quem vai terminar as obras? Disse ainda que quanto ao curso o que lhe

105

preocupa é um critério a demanda era critério, agora não é mais. Porque dois pesos e duas medidas, tem que

106

ser coerente com o que fala do começo ao fim. O Prof. João Batista Pereira Cabral disse que o fato de um

107

milhão é ilusão, quando a comissão REUNI trabalhou com mil reais o metro quadrado e que a mesma

108

trabalhou de forma correta, agora dizer que votou não sabendo da situação, isso não é verdade. Disse ainda

109

que o conselho apontou administração e o próprio conselho mudou isso e que as decisões são tomadas no

110

conselho, mais muda um conselheiro e muda tudo. Disse que se quer discutir um milhão, então passa esse

111

valor para o curso e o mesmo não pede mais nada, pois se deve pensar no CAJ. O Prof. Fabrízzio Alphonsus

112

Alves Melo Nunes Soares disse que todos sabem que tem o custo de cada aluno por curso e que os custos são
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113

diferentes. Disse que pensou na questão do curso com o recurso disponível. O Prof. Thiago André Carreo

114

Costa disse que o entendimento que ele teve na época foi igual ao do Fabrízzio e que o Curso de Medicina

115

Veterinária não encaminhou uma proposta devido ao valor disponível, disse que a comissão pontuou em

116

cima disso, será que hoje a comissão não teria outra avaliação? O Prof. Gecirlei Francisco da Silva perguntou

117

o que ocorre se a proposta não for aprovada no CONSUNI, se perde o recurso. A Presidente disse que o

118

prazo é até 2012 (dois mil e doze). A Presidente disse que tem duas propostas a do Prof. Edésio Fialho dos

119

Reis para manter a decisão e a do Prof. Euter Paniago Júnior para rediscutir. Neste momento o Prof. Edésio

120

Fialho dos Reis pediu para a mesa esclarecer como é a questão do recurso. A Presidente disse que são quatro

121

salas de aula no total de duzentos e sessenta metros quadrados, sala para professores no total de quarenta

122

metros quadrados, laboratórios no total de duzentos metros quadrados. Totalizando quinhentos e dois metros

123

quadrados e mais R$300.000,00 (trezentos mil reais) para equipamentos. O Prof. Dimas Moraes Peixinho

124

disse que o que aprovou o Curso de Geografia não foram essas novas informações e que as decisões tomadas

125

não foram para prejudicar ninguém. Disse que fica preocupado com a situação, mas a comissão tratou o

126

assunto com responsabilidade. Disse que o assunto foi amplamente discutido na época. O Prof. Gecirlei

127

Antônio da Silva questionou o motivo da reunião de hoje. A Presidente disse que a comissão apontou que o

128

CONSUNI teria dificuldades de aprovação da proposta apresentada e o conselho foi chamado hoje para

129

definir isso. O Prof. Euter Paniago Júnior disse que deveria fazer um encaminhamento de votar as propostas.

130

A Profª. Cátia Regina Assis Almeida Leal disse que a proposta de reabertura contempla prazos. A Presidente

131

disse que começar de novo seria discutir sobre os quatro cursos. O Prof. Euter Paniago Júnior disse que sua

132

proposta é rediscutir com abertura para novas propostas. O Prof. Edésio Fialho dos Reis disse que até o

133

momento ele não foi convencido de um fato novo, então sua proposta seria manter a decisão. Em votação a

134

primeira proposta do Prof. Edésio Fialho dos Reis, obteve 8 (oito) votos e a proposta do Prof. Euter Paniago

135

Júnior obteve 11 (onze) votos, foram registradas 4 (quatro) abstenções. A Presidente disse que não temos

136

condições de entrar no próximo vestibular com um curso novo, então vai consultar a comissão se continua

137

com os trabalhos. O Prof. Giovanni Cavichioli Petrucelli disse que devem ser estabelecidos prazos. A

138

Presidente disse que até novembro isso tem que estar pronto. O Prof. Edésio Fialho dos Reis questionou se o

139

recurso está garantido para 2011 (dois mil e onze) e 2012 (dois mil e doze). A Presidente disse que o recurso

140

é liberado ano a ano e o recurso do curso é referente a 2011 (dois mil e onze). O Prof. Dimas Moraes

141

Peixinho disse que a polêmica das discussões foi a mudança dos critérios e que as propostas poderiam ser

142

submetidas aos critérios pré-aprovados. Após várias discussões o Prof. Euter disse que a comissão tem que

143

ter o direito de pensar e debater sobre o assunto. O Prof. Edésio Fialho dos Reis disse que o Curso de

144

Geografia saiu por causa da comissão que barrou o curso pela demanda, então ele sugeriu que para não

145

perder tempo, sejam elaborados cinco ou seis itens e os mesmos sejam encaminhados para os coordenadores

146

apresentarem as propostas e no conselho discute as propostas e pontuação. A Presidente solicitou nomes para

147

formar uma nova comissão: Profª. Cecília Nunes Moreira, Profª. Divina Nice Martins Cintra, Prof. Marcos

148

Wagner de Souza Ribeiro, o Técnico-administrativo Jefferson Fernando Naves Pinto, Prof. Alexandre

149

Braoios e a acadêmica Silmara Silva Cardoso. O Prof. Gecirlei Francisco da Silva falou sobre a freqüência

150

no conselho. O Prof. Roberto Borges Filho apresentou o novo professor do Curso de Fisioterapia, Prof.

151

Alysson. O Prof. Marcos Antônio de Menezes convidou a todos para participarem do Congresso de História
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152

que será realizado no período de 29/09/2010 a 01/10/2010 no ISG. A Profª. Cátia Regina Assis Almeida Leal

153

pediu aos conselheiros para que avisem aos professores que todos estão convidados para atividades na

154

piscina, pois a piscina está à disposição de todos. Nada mais havendo para discutir, a Srª. Presidente declarou

155

encerrada a reunião às 16:20 horas (dezesseis horas e vinte minutos), da qual, para constar, eu, Marinalva de

156

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

157

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

158

Silvia Correa dos Santos _____________________________________________________

159

Ari Raimann________________________________________________________________

160

Cátia Regina Assis Almeida Leal _________________________________________________

161

Claudio André Barbosa de Lira___________________________________________________

162

Dimas Moraes Peixinho________________________________________________________

163

Divina Nice Martins Cintra_____________________________________________________

164

Edésio Fialho dos Reis_________________________________________________________

165

Euter Paniago Júnior___________________________________________________________

166

Fábio Marineli_______________________________________________________________

167

Fabrízzio Alphonsus Alves Melo Nunes Soares ______________________________________

168

Gercilei Francisco da Silva______________________________________________________

169

Giovanni Cavichioli Petrucelli____________________________________________________

170

Igo Gomes Guimarães__________________________________________________________

171

Jefferson Fernando Naves Pinto__________________________________________________

172

Márcio Rodrigues Silva_________________________________________________________

173

Marcos Menezes de Oliveira____________________________________________________

174

Marcos Wagner de Souza Ribeiro_________________________________________________

175

Michaela Andrea Bette Camara___________________________________________________

176

Paula Regina de Souza_________________________________________________________

177

Roberto Borges Filho___________________________________________________________

178

Rosane Freire Lacerda__________________________________________________________

179

Thiago André Carreo Costa_______________________________________________________

180

Wendy Carniello Ferreira_________________________________________________________

181

Marinalva de Oliveira Teixeira_____________________________________________________
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