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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS – REGIONAL JATAÍ 

ATA Nº. 008/2015/REJ/UFG – CONSELHO GESTOR 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO GESTOR DA REGIONAL JATAÍ 

REALIZADA EM 25 DE NOVEMBRO DE 2015. 

Aos vinte e cinco dias do mês de novembro do ano de dois mil e quinze às quatorze horas e dez minutos 1 

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

presidência do Prof. Alessandro Martins, Diretor da Regional Jataí da Universidade Federal de Goiás, os 3 

membros do Conselho Gestor da Regional Jataí: Prof. Alessandro Martins, Diretor; Prof. Américo Nunes da 4 

Silveira Neto, Chefe da Unidade Especial de Ciências Agrárias; Cecília Nunes Moreira, Coordenadora de 5 

Pesquisa e Inovação; Prof.ª Cristiane Souza Bozurk, Chefe da Unidade Acadêmica Especial de Letras, 6 

Ciências Humanas e Sociais Aplicadas; Darlan Marques da Silveira, Representante dos Técnicos 7 

Administrativos; Prof. Fernando Paranaiba Filgueira, Vice-Diretor; Prof. Giovanni Cavichioli Petrucelli, 8 

Chefe da Unidade Acadêmica Especial de Ciências Exatas e Tecnológicas; Técnica Administrativa 9 

Jacqueline Pereira Mota, Representante do Órgão Suplementar/ Biblioteca; Técnica Josie Melissa Acelo 10 

Agricola, Representante dos Órgãos Administrativos (Centro de Gestão do Espaço Físico); Prof.ª Leonor 11 

Paniago, Coordenadora de Desenvolvimento Institucional e Recursos Humanos; Prof.ª Luciana Aparecida 12 

Elias, Representante ADUFG (Sindicato dos Docentes das Universidades Federais de Goiás); Prof. Marcos 13 

Wagner de Souza Ribeiro, Coordenador de Administração e Finanças; Prof. Paulo Roberto Rodrigues Meira, 14 

Coordenador de Extensão e Cultura;  Prof. Rodrigo Paschoal Prado, Chefe da Unidade Acadêmica Especial 15 

de Ciência da Saúde, Prof.ª Rosemara Perpétua Lopes, Representante dos Docentes; Prof.ª Sandra Aparecida 16 

Benite Ribeiro, Coordenadora de Graduação da Regional Jataí/UFG; Prof. Vera Lúcia Dias da Silva, 17 

Coordenadora de Assuntos da Comunidade Universitária; Prof.ª Vera Lúcia Banys, Coordenadora de Pós-18 

Graduação. Verificado o “quórum”, o Sr. Presidente declarou abertos os trabalhos: Primeiro Ponto da 19 

Pauta: Informes – Primeiro Informe: Evento para Plantio de árvores na Regional Jataí -  O Presidente 20 

convidou o Prof. Frederico Augusto Guimarães Guilherme, Presidente da Comissão de Paisagismo (COPA), 21 

para apresentar informe sobre o Plantio de árvores na Regional Jataí. O Convidado informou que o evento 22 

será realizado no dia 05 (cinco) de dezembro (sábado) e que convidava toda a comunidade acadêmica para 23 

participar do mutirão para plantio de árvores. Disse que o evento iniciará às 8h (oito horas) no Câmpus 24 

Jatobá, Cidade Universitária, para o plantio de aproximadamente 700 (setecentas) mudas. O plantio ocorrerá 25 

ao longo do eixo principal no Campus Jatobá e em outras vias secundárias com maiores demandas, disse 26 

ainda que esse era um planejamento anual, previsto para 2015/2016 (dois mil e quinze e dois mil e 27 

dezesseis), e que serão arborizados locais com maior prioridade (por exemplo, vias principais, locais com 28 

maior locomoção de pedestres e estacionamentos). Haverá ônibus do Câmpus Riachuelo para o Câmpus 29 

Jatobá a partir das 7 h 45 min (sete horas e quarenta e cinco minutos) de hora em hora entre os Câmpus até as 30 

11h (onze horas). No Câmpus Riachuelo serão plantadas aproximadamente 100 (cem) mudas, a partir das 31 

14h (quatorze) horas. O Professor prosseguiu explicando que em quaisquer demandas fora desse 32 

planejamento ele solicitava aos Chefes das Unidades Acadêmicas Especiais, que comunicassem por e-mail à 33 
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Comissão de Paisagismo, o quantitativo de mudas, as espécies (fornecimento condicional a disponibilidade e 34 

recomendação técnica) e local de plantio e que isso fosse feito com antecedência mínima de 10 (dez) dias até 35 

o dia do mutirão. Disse que contava com a participação de todos, informou que já conseguiram apoio do 36 

Batalhão do Exército, Prefeitura e outros colaboradores. O Presidente disse que era um evento muito 37 

importante, que foi realizado no ano passado e que será realizado novamente neste ano, falou que a comissão 38 

trabalhava com planejamento realizado com base em estudos. Finalizou convidando a todos para 39 

participarem do evento e estendeu o convite aos familiares dos presentes. Segundo Informe: Solicitação de 40 

Diárias 2015 (dois mil e quinze) – O Presidente comunicou sobre a notificação da Pró-Reitoria de 41 

Administração e Finanças, que informou via e-mail que as diárias que tinham pagamentos garantidos eram 42 

aquelas lançadas no SCDP (Sistema de Concessão de Diárias e Passagens) até a data prevista na Portaria de 43 

encerramento financeiro e que as novas diárias não serão autorizadas por que o período para empenho 44 

encerrou e foi empenhado o que foi solicitado ou previsto. Assim, para a participação em atividades 45 

administrativas não será possível a liberação de diárias. O Prof. Giovanni Cavichioli Petrucelli disse que 46 

entendia o que foi falado, mas que discordava do ponto onde se colocava que os chefes e representantes dos 47 

órgãos superiores tinham que prever as diárias. Prosseguiu sua fala ressaltando que a Administração Central 48 

tinha que fazer essa previsão, pois eles sabiam quem eram todos representantes. O Professor falou do caso de 49 

ocorrer uma reunião extraordinária, como isso seria previsto? O Presidente disse que levaria a colocação do 50 

conselheiro ao Reitor para que fosse emitida uma resposta quanto as duas reuniões já previstas até o final do 51 

ano. Terceiro Informe: RADOC’s 2015 (Relatórios de Atividade Docentes do ano de dois mil e quinze) 52 

– O Presidente disse que recebeu a informação do Prof. Jefone de Melo Rocha de que os Docentes podem 53 

digitar seus relatórios até 31/01/2016 (trinta e um de janeiro de dois mil e dezesseis), pois o sistema ficará 54 

aberto até esta data. Quarto Informe: Visita da Presidente Dilma Rousseff – O Presidente informou que a 55 

visita da Presidente prevista para amanhã foi mais uma vez adiada e será reagendada para dezembro, mas 56 

ainda sem data e local definidos. Quinto Informe: Projeto Para Sempre UFG - O Prof. Fernando 57 

Paranaiba Filgueira disse que na reunião passada foi comentado sobre o projeto Para Sempre UFG, sob a 58 

Coordenação do Prof. Cláudio André Barbosa de Lira (Ex-Assessor de Comunicação da Regional). Ele disse 59 

que conversou com o professor sobre o projeto e foi informado que o projeto estava se tornando institucional 60 

de toda a universidade, e que o próximo passo era entrar em contato por meio de dados, disse ainda que os 61 

melhores dados apresentados eram os de Jataí. Segundo Ponto da Pauta: Entrega da Premiação aos 62 

participantes da II Olimpíada de Empreendedorismo Universitário (Subcoordenação de 63 

Desenvolvimento e Inovação Tenológica da Regional Jataí). O Subcoordenador de Desenvolvimento e 64 

Inovação Tecnológica da Regional Jataí/UFG fez uma explanação referente a premiação, disse que estavam 65 

aptos a participar da Olimpíada os estudantes universitários de graduação de qualquer modalidade 66 

efetivamente matriculados na Universidade Federal de Goiás. Os trabalhos foram divididos em duas 67 

categorias: A categoria 1 (um) negócios, que visava reunir e apoiar universitários para desenvolvimento de 68 

ideias inovadoras para criação de novos negócios com fins lucrativos. A categoria 2 (dois) social, que visava 69 

reunir e apoiar universitários para propor e executar soluções para problemas de cunho social, como moradia, 70 

meio ambiente, saúde, entre outros. Na Categoria Negócios, foram realizadas três etapas: Divulgação das 71 
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equipes selecionadas; apresentação presencial das equipes, avaliação pela banca e divulgação dos vencedores 72 

em cada regional; Bootcamp: treinamento das seis equipes vencedoras da segunda etapa e Apresentações das 73 

ideias de negócio e escolha das equipes vencedoras. Na Categoria Social foram realizadas quatro etapas: 74 

Divulgação das equipes selecionadas;  Bootcamp: treinamento das dez equipes selecionadas na primeira 75 

etapa; Período de implementação dos projetos e escolha das equipes vencedoras. Prosseguindo com a 76 

apresentação foram informados os números de alunos inscritos, na Regional Catalão foram 14 (quatorze) 77 

para a categoria negócios; 12 (doze) para a categoria social, totalizando 27 (vinte e sete) inscritos. Em 78 

Goiânia foram 67 (sessenta e sete) para a categoria negócios; 31 (trinta e um) para a categoria social, 79 

totalizando 101 (cento e um) inscritos. Para a Regional Jataí foram 09 (nove) para a categoria negócios; 14 80 

(quatorze) para a categoria social, totalizando 29 (vinte e nove) inscritos. O total de inscritos em todas as 81 

regionais foram 90 (noventa) para a categoria negócios, 57 (cinquenta e sete) para a categoria social, 82 

totalizando 157 (cento e cinquenta e sete) inscritos. Quanto ao número de equipes inscritas para a Regional 83 

Catalão foram 05 (cinco) para a categoria negócios; 03 (três) para a categoria social, totalizando 08 (oito) 84 

equipes inscritas. Em Goiânia foram 22 (vinte e duas) para a categoria negócios; 12 (doze) para a categoria 85 

social, totalizando 34 (trinta e quatro) equipes inscritas. Para a Regional Jataí foram 05 (cinco) para a 86 

categoria negócios; 05 (cinco) para a categoria social, totalizando 10 (dez) equipes inscritas. Conferindo 87 

assim a totalização de 32 (trinta e duas) equipes para a categoria negócios; 20 (vinte) equipes para a 88 

categoria social, em um total geral de 52 (cinquenta e duas) equipes inscritas. No Bootcamp social o projeto 89 

Parque Infantil sustentável foi o vencedor com a equipe formada pelos Acadêmicos: Marcos Alves dos 90 

Santos (Acadêmico do Curso de Ciências da Computação), Maria Clara Assis Soares, Jéssika Marcolino 91 

Silva, Danyelle Rodrigues de Souza e Aline Carvalho Costa (Acadêmicas do Curso de Psicologia). O Projeto 92 

Arqtech foi o vencedor no Bootcamp negócios, com a equipe formada pelos Acadêmicos: Giancarlo Fleuri e 93 

Gabriel Santana Fleury (Acadêmicos do Curso de Ciências da Computação). Ambas equipes da Regional 94 

Jataí, as equipes vencedoras foram premiadas com viagens para a participação na campus party 2016 (dois 95 

mil e dezesseis), um dos maiores eventos da área de empreendedorismo. Após apresentação o Presidente 96 

falou que era muito importante esse projeto e que a incubadora de empresas Beetech que foi implementada 97 

em tão pouco tempo e que visa a inserção dos acadêmicos dentro desse projeto, já colhe frutos, resultado do 98 

trabalho desenvolvido. A Acadêmica Maria Clara Assis Soares falou sobre a localização do parque e disse 99 

que foram reutilizados 200 (duzentos) pneus na execução do projeto e demonstrou sua satisfação pela 100 

execução do mesmo. O Presidente parabenizou a todos e também a Subcoordenação de Desenvolvimento e 101 

Inovação Tecnológica da Regional Jataí/UFG, hoje sob a responsabilidade do Servidor Francys Pimenta de 102 

Faria e da Prof.ª Cecília Nunes Moreira com a Coordenação de Pesquisa e Inovação, mas que já contou com 103 

o apoio da Prof.ª Levi Carina Terribile e Prof. Danival Vieira de Freitas, disse que em nome da direção 104 

parabenizava a todos. O Acadêmico Giancarlo Fleuri disse que o trabalho de sua equipe era um trabalho que 105 

já vinha sendo desenvolvido há mais de dez anos, era um aplicativo para celular que permitia, por exemplo, 106 

apresentar uma maquete em 3D. O Servidor Francys Pimenta de Faria disse que era bom ganhar um prêmio, 107 

mas que o objetivo da olimpíada era o incentivo ao empreendedorismo e que tinha certeza que o nome da 108 

universidade estava sendo levado para a comunidade e para a mídia e agradeceu o apoio da Direção. Em 109 
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seguida foi feita a entrega das medalhas a cada um dos membros das equipes vencedoras, ao final o 110 

Presidente solicitou que os professores incentivassem os alunos a participarem desses projetos. Antes de 111 

passar para apreciação do próximo ponto o Presidente informou que foi entregue aos conselheiros o 112 

calendário de reuniões do Conselho Gestor para 2016 (dois mil e dezesseis). Terceiro Ponto da Pauta: 113 

Aprovação das Atas: 28/10/2015 (reunião ordinária); 05/11/2015 (reunião extraordinária). Em 114 

apreciação, não houve alterações ou correções. Em seguida em votação, as atas foram aprovadas com o 115 

registro da unanimidade dos votos. Quarto Ponto da Pauta: Processo 23070.010095/2015-36 – Solicitação 116 

de Abertura do Programa de Pós-Graduação em Biociência Animal, relatado pela Prof.ª Vera Lúcia 117 

Banys. A Relatora apresentou o Parecer Técnico Consubstanciado, conforme segue: “O presente documento 118 

trata da solicitação de abertura do Programa de Pós-graduação em Biociência Animal envolvendo 19 119 

docentes das Unidades Acadêmicas Especiais de Ciências Agrárias, Ciências Biológicas e Exatas e 120 

Tecnológicas com produção científica qualificada e cooperação e intercâmbio junto a diversas instituições no 121 

país e no exterior. O processo contém a documentação exigida pela Pró-reitoria de Pós-graduação (PRPG): 122 

Texto cópia da proposta enviada via Plataforma Sucupira a Coordenadoria de Aperfeiçoamento de Pessoal de 123 

Ensino Superior (CAPES) pelo Aplicativo para Propostas de Cursos Novos (APCN); Regulamento 124 

Específico do Programa de Pós-graduação de acordo com a Resolução CEPEC 1.075/2012; Certidão de ata 125 

do Conselho Diretor da Unidade Acadêmica Especial de Ciências Agrárias (CIAGRA) onde o programa 126 

ficará lotado; Memorando da CIAGRA com a indicação do Coordenador e Subcoordenador do Programa. 127 

Consta do texto enviado a CAPES a justificativa para a abertura do programa, infraestrutura disponível e a 128 

descrição das linhas de pesquisa que serão implantadas, Biotecnologia, Diagnóstico, Epidemiologia e 129 

Controle de Doenças nos Animais, Morfofisiologia, Clínica e Cirurgia Animal e Nutrição, Produção e 130 

Reprodução Animal. Dos dezenove professores, quinze atuarão como docentes permanentes o que permitirá 131 

ganho em quantidade e qualidade na produção científica da instituição, bem como melhorar a captação de 132 

recursos para a regional. Desta forma, a Coordenação de Pós-graduação recomenda a aprovação do pedido 133 

de criação do Programa de Pós-graduação em Biociência-Animal.” Em discussão, o Prof. Fernando 134 

Paranaiba Filgueira esclareceu que o fato da criação do curso ser apreciada agora pelo Conselho Gestor, não 135 

queria dizer que já foi aprovado pela CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 136 

Superior), essa aprovação era para agilizar o Processo. A Prof.ª Vera Lúcia Banys falou que a orientação da 137 

Câmara era que andasse com os processos concomitantes. O Presidente disse que as perspectivas eram boas e 138 

que tinha possibilidade de aprovação. Em votação o parecer foi aprovado com o registro da unanimidade dos 139 

votos. Quinto Ponto da Pauta: Projeto de Pesquisa do Centro de Empreendedorismo da Encubadora 140 

de Empresas – Regional Jataí – Beetech, relatado pela Prof.ª Cecília Nunes Moreira. A relatora apresentou 141 

o Parecer consubstanciado, conforme segue: “Título do Projeto: Consolidação e Fortalecimento 142 

Empreendedorismo e Incubação de Empresas – BEETECH, Código do Projeto no SAPP: 43127, sob a 143 

Coordenação do Prof. Danival Vieira de Freitas; Duração do Projetos (meses): 48; Total de Horas do Projeto: 144 

600 h; Critérios de Avaliação do Projeto: Introdução, Objetivos, Metodologia, Cronograma de Atividades e 145 

Orçamento, encontram-se adequados sem modificações. O projeto visa promover o desenvolvimento 146 

científico-tecnológico, por meio de serviços de apoio a projetos de pesquisa, ensino e extensão e de 147 
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desenvolvimento institucional, científico e tecnológico que contribuem para a consolidação da BEETECH, 148 

por meio de serviços que contribuam para o sucesso de empreendimentos e do desenvolvimento econômico-149 

social sustentável, auxiliando a interação entre a Universidade Federal de Goiás, Regional Jataí e o setor 150 

empresarial. Apoiar empreendedores interessados em criar e consolidar empreendimentos inovadores, 151 

oferecendo-lhes suporte administrativo e operacional, através das seguintes áreas: gestão empresarial, gestão 152 

da inovação tecnológica, comercialização de produtos e serviços no mercado doméstico e externo, 153 

contabilidade, marketing, assistência jurídica, captação de recursos, contatos com financiadores, gestão da 154 

inovação tecnológica, engenharia de produção e Propriedade Intelectual. Parecer Final: Sou favorável à 155 

aprovação do referido projeto sem alterações, salvo melhor juízo do Conselho Gestor da Regional Jataí – 156 

UFG”. Em discussão, o Presidente disse que o projeto era específico para financiamento da Beetech e 157 

participação em editais. A relatora disse que a aprovação no Conselho Gestor ocorria devido ao projeto não 158 

ter ligação com nenhuma unidade acadêmica especial e que a aprovação era importante para instruir o centro 159 

de custos do projeto. Em votação o parecer foi aprovado com o registro da unanimidade dos votos. Sexto 160 

Ponto da Pauta: Apresentação sobre a criação da Unidade Gestora na Regional Jataí, relatado pelo 161 

Prof. Marcos Wagner de Souza Ribeiro. O relator expôs que para a criação de uma unidade gestora na 162 

Regional Jataí da Universidade Federal de Goiás terá aque ser gerado um CNPJ (Cadastro Nacional de 163 

Pessoas Jurídicas) na raiz do cadastro da universidade, um código que permitirá que a regional seja vista 164 

como uma unidade gestora. Em seguida o relator passou para uma apresentação, inicialmente informando a 165 

composição da Unidade Gestora, que era composta pela Unidade Gestora Orçamentária, Unidade Gestora 166 

Administrativa, Unidade Gestora Executora, Unidade Gestora Responsável. A Unidade orçamentária ou 167 

administrativa que realiza atos de gestão orçamentária, financeira e/ou patrimonial. A Unidade orçamentária 168 

ou administrativa investida do poder de gerir recursos orçamentários e financeiros, próprios ou sob 169 

descentralização. Unidade gestora que utiliza o crédito recebido da unidade gestora responsável. O que 170 

muda? Autonomia, Agilidade, Eficiência e Planejamento. Quanto a Autonomia: Quanto às Diferenças – 171 

Distribuição Orçamentária antes a Unidade Gestora Responsável encaminhava para os Centros de Custo, 172 

sem garantia de orçamento. Depois: a Unidade Gestora Responsável encaminhará para a Unidade Gestora 173 

que encaminhará para os Centros de Custo, garantia de orçamento e extras. Quanto às Diferenças – Execução 174 

Orçamentária, antes as Regionais Goiânia, Jataí, Cidade de Goiás e Catalão encaminhavam as solicitações 175 

para empenho, o processo decisório de empenho era centralizado. Depois: Jataí realizará as solicitações e 176 

encaminhará para empenho, ou seja, processo decisório de empenho autônomo. Diferenças – Execução 177 

Orçamentária, antes as Regionais Goiânia, Jataí, Cidade de Goiás e Catalão verificavam o direito do credor, 178 

encaminhava para Goiânia para liquidação e em seguida para pagamento, processo decisório de pagamento 179 

centralizado. Depois: A Regional Jataí verificará direito do credor, encaminhará para liquidação e em seguida 180 

para pagamento, ou seja, o processo decisório de pagamento será autônomo. Quanto a Agilidade: Diferenças 181 

de tramitação – Antes os pedidos de serviço, material, requisição e registro de preço eram encaminhados para 182 

aprovação e em seguida para análise técnica, depois novamente para aprovação e finalmente para compras, 183 

tramitando em um período de 20 (vinte) a 40 (quarenta) dias. Depois os pedidos de serviço, material, 184 

requisição e registro de preço passarão pela análise técnica e em seguida para compras, tramitando em um 185 
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período de 05 (cinco) a 10 (dez) dias. Antes as compras SISPP (Sistema de preços praticados), SPP, Cotação, 186 

dispensa e inexigibilidade passavam pela PROAD, jurídico e emprenho, tramitando em um período de 20 187 

(vinte) a 60 (sessenta) dias. Depois as compras SISPP, SPP, Cotação, dispensa e inexigibilidade passavam 188 

pela COAD, jurídico e emprenho, tramitando em um período de 15 (quinze) a 20 (vinte) dias. O relator 189 

explicou que principalmente nesse processo de emancipação havia a necessidade de exercitar essas ações, 190 

pois para o cumprimento das funções exigia-se um certo conhecimento da área, esse seria o bônus. Quanto 191 

ao ônus se devia a que o trabalho será realizado por uma equipe de, pelo menos, cinco pessoas, para 192 

realização de todo o trabalho. Mas, se perde muito tempo fazendo requisições à Pró-Reitoria e para agilizar 193 

os processos precisariam iniciar 2016 (dois mil e dezesseis) com essa autonomia, para que se tenha mais 194 

eficiência. O Presidente disse que para chegar até esse momento, muitos trabalhos foram realizados, lembrou 195 

que até o ano de 2011 (dois mil e onze), o chamado Câmpus Jataí tinha apenas um centro de custo e uma 196 

secretaria recebia todos os pedidos e encaminhava para Goiânia, até o ano de 2012 (dois mil e doze) a 197 

Universidade Federal de Goiás não fazia pregões pelo SRP (Sistema de Registro de Preços), segundo a 198 

perspectiva da lei de licitações, era tudo fechado dentro de uma quantidade, o SRP (Sistema de Registro de 199 

Preços) permite um planejamento do que precisará e a sugestão do uso do  SRP (Sistema de Registro de 200 

Preços) surgiu na Regional Jataí, quando foi formada a Comissão Permanente de Licitação (CPL), pois até 201 

então a regional tinha um pregoeiro. Com essas alterações foram criados centros de custos para as 202 

coordenações de cursos e assessoria, como foi o caso da Assessoria Estudantil, nesse caso a gerência do 203 

centro de custo passa pelo Pró-reitor de Assuntos Comunitários, assim ocorria com outras assessorias. Disse 204 

que desde a gestão da Prof.ª Silvia Corrêa Santos havia o planejamento para a alocação de recursos para cada 205 

coordenação e que isso foi consolidado na gestão do Prof. Wagner Gouvêa dos Santos. Disse que a partir 206 

desse momento, com a criação da Comissão Permanente de Licitação (CPL), acompanhamento do recurso 207 

fiscal, porém, sem a garantia do empenho. A universidade possui um sistema SIGFOR (Sistema de Gestão 208 

Financeira e Orçamentária) que é atualizado pela Pró-Reitoria de Administração e Finanças (PROAD), mas 209 

muitas vezes essa alimentação leva certo tempo. Disse em seguida que contou com o apoio da Técnico 210 

Administrativa Francinelle Cabral Silva que buscavas as informações, uma a uma no portal da transparência, 211 

para que os dados fossem mostrados à Pró-Reitoria. Prosseguiu sua explanação informando que hoje a 212 

Regional Jataí conta com três pregoeiros, mais dois técnicos em contabilidade, disse ainda que antes de 213 

iniciar esses encaminhamentos da emancipação já estavam com o projeto da unidade gestora, com a criação 214 

dessa unidade gestora a universidade terá duas unidades gestoras, a da Pró-Reitoria de Administração e 215 

Finanças (PROAD) e a de Jataí. Disse que trabalharão para conseguir mais servidores e que o grupo 216 

envolvido nos trabalhos era unânime quanto a criação da unidade gestora, mesmo sabendo da nova carga de 217 

trabalho, falou ainda que não estavam esperando acontecer para tomar as providências. Finalizou dizendo 218 

que em pesquisa realizada junto a novas universidades foram percebidas as dificuldades quanto a execução 219 

orçamentária. O Prof. Marcos Wagner de Souza Ribeiro disse que precisava de um documento do órgão 220 

máximo da universidade, o CONSUNI (Conselho Universitário), para a criação do CNPJ (Cadastro Nacional 221 

de Pessoas Jurídicas), para abrir uma filial na raiz do cadastro de Goiânia. Disse que desta forma quando o 222 

orçamento for dividido a regional já passaria a ter acesso diretamente e que isso facilitará muito a dinâmica, 223 
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principalmente com o processo de emancipação, disse ainda que Catalão buscará essa mesma saída. Em 224 

discussão a Prof.ª Cecília Nunes Moreira questionou se passando agora no CONSUNI (Conselho 225 

Universitário) já poderia executar a proposta no próximo orçamento. O Prof. Marcos Wagner de Souza 226 

Ribeiro disse que sim. A Prof.ª Vera Lúcia Banys questionou se já tinha o corpo técnico. O Presidente disse 227 

que tinha a base. O Prof. Marcos Wagner de Souza Ribeiro disse que o grupo já vinha pesquisando há seis 228 

meses, disse que ainda não tinha o Departamento de Contabilidade e Finanças (DCF) e que precisava de 229 

vários setores, mas nesse momento eles não executam e basicamente a mudança será na execução. A Prof.ª 230 

Rosemara Perpétua Lopes disse que a proposta de criação era novidade e questionou onde estava disponível.  231 

O Prof. Marcos Wagner de Souza Ribeiro disse que era uma proposta de estruturação dos departamentos, 232 

pois de alguém olhasse para Jataí não tinha como ver uma unidade gestora. Disse que era um processo de 233 

estruturação, de organização do que estava fragmentado. Após algumas discussões o Presidente finalizou 234 

dizendo que era a descentralização de um trabalho. Sétimo Ponto da Pauta: Indicação de trabalhos para 235 

Certificado de Reconhecimento CONSUNI-2015 (Memorando-Circular n.º 07/GAB/UFG), relatado 236 

pelo Presidente do Conselho Gestor. O Presidente disse que conforme ocorria todos os anos, havia a 237 

indicação de trabalhos para recebimento do certificado de reconhecimento no Conselho Universitário. Disse 238 

que já havia recebido algumas indicações: Indicação da Subcoordenação de Desenvolvimento e Inovação 239 

Tecnológica da Regional Jataí/UFG, foram indicados: O Prof. Paulo Timossi, por ter conquistado o troféu do 240 

10º Prêmio Top Ciência - 2015 promovido pela BASF Company, com o trabalho intitulado: Eficácia de 241 

Herbicidas em Associação ao Glyphosate na Dessecação Pré-semeadura da Soja. Ainda indicado pela 242 

Subcoordenação o  Técnico Administrativo Marcos Humberto Silva de Assis (Laboratório de Solos), por 243 

deixar o referido laboratório entre os 10 melhores do Brasil (atualmente na 7° posição), em um ranking de 244 

mais de 140 laboratórios, o laboratório possui certificação de qualidade de resultado em análises de solos 245 

(Manual de Métodos de Análise de Solos da EMBRAPA) e Selo de Qualidade Programa de Análise de 246 

Qualidade de Laboratórios de Fertilidade - PAQLF 2015 Certificação de excelência aos critérios de 247 

qualidade em análises de solos. Em seguida o Presidente leu o e-mail encaminhado pelo Prof. Robson Schaff 248 

Corrêa, conforme segue: “Tenho uma indicação, o Prof. José Benedito do curso de Engenharia Florestal. 249 

Acho que o mesmo tem contribuído com orientações na graduação via solicitação nos editais PIBIC-PIVIC 250 

da UFG com número sempre grande de alunos, além disto o mesmo tem orientado na pós-graduação, foi um 251 

dos criadores do curso de especialização e já conseguiu se não me engano duas aprovações de projetos via 252 

Fapeg e/ou CNPq. Além disto demonstra zelo para com o ensino de graduação e pós, e mantém contato com 253 

outras universidades para execução de projetos, estágio para alunos e incentivo a pós-graduação. Creio que a 254 

soma destes fatos o fazem um dos expoentes da Regional Jataí, pois tem feito bastante com muito pouco”. A 255 

Prof.ª Cristiane Souza Borzuk, disse que a Unidade Acadêmica Especial de Letras, Ciências Humanas e 256 

Sociais Aplicadas apresentava duas indicações: A Prof.ª Rosane Freire Lacerda, com o Prêmio Capes de 257 

Melhor Tese da área de Direito, trabalho intitulado Volveré y Seré Millones: Contribuições Descoloniais dos 258 

Movimentos Indígenas Latino Americanos para a Superação do Mito do Estado-Nação. E o Prof. Vanderlei 259 

Balbino da Costa, pelo relevante serviço prestado a Núcleo de Acessibilidade e Inclusão na UFG - Regional 260 

Jataí, com o Projeto de Acessibilidade 2015: Possibilidades de Inclusão no Ensino Superior. A Prof.ª Vera 261 
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Lúcia Banys disse que a Unidade Acadêmica Especial de Ciências Agrárias apresentava duas indicações: O 262 

Prof. Edgar Alain Collao Saenz, prêmio Editor's Choice Collection, com o trabalho intitulado Sistema 263 

Cornell de Carboidrato e Proteína, Líquidos: Atualizações para o modelo e avaliação da versão 6.5. E a Prof.ª 264 

Erin Caperuto de Almeida, com o Prêmio Extensão e Cultura/UFG da Regional Jataí, com o trabalho 265 

intitulado Modelo de produção animal integrado com base nos princípios da agroecologia e da permacultura. 266 

O Prof. Giovanni Cavichioli Petrucelli apresentou a indicação da Unidade Acadêmica Especial de Ciências 267 

Exatas/REJ: O Prof. Paulo Roberto Rodrigues Meira, prêmio Certificado de 10 Melhores trabalhos 268 

Científicos, com o trabalho intitulado Adaptação de uma unidade de destilação de água para 269 

reaproveitamento do fluido refrigerante interno com materiais de baixo custo. Após apresentação de todas as 270 

indicações, as mesmas foram colocadas em votação e aprovadas com o registro da unanimidade dos votos. 271 

Oitavo Ponto da Pauta: Criação de uma comissão para estudo do modelo da estrutura da nova 272 

universidade – Emancipação da Regional Jataí, relatado pelo Presidente do Conselho Gestor. O 273 

Presidente disse que a partir do momento que foi informado do envio do encaminhamento sobre a 274 

emancipação, a partir do dia 5 (cinco) de novembro, o quantitativo de informações era buscado para 275 

socializar com a comunidade, inclusive a questão do nome que a princípio teve apenas seis horas de prazo 276 

para envio e que em seguida resultado de uma gestão da Reitoria junto ao Ministério da Educação e mediante 277 

a autorização concedida por este conselho em 12 (doze) de novembro, foi possível uma nova consulta com 278 

um pouco mais de tempo, junto à comunidade, realizada em assembleia nesse mesmo dia que contou com a 279 

participação do Reitor, de forma virtual. Consulta esta que foi referendada pelo Conselho Gestor em 13 280 

(treze) de novembro. O Presidente disse que para seguir todas as tramitações da emancipação, leva-se pelo 281 

menos dois anos, mas que em consulta ao Secretário Executivo do ministério receberam a informação de que 282 

esse prazo poderia ser menor e que os procedimentos necessários deverão ocorrer durante todo o ano de 2016 283 

(dois mil e dezesseis). Continuou sua fala dizendo que a vinda da Presidente foi remarcada para dezembro e 284 

a perspectiva apresentada pelo secretário executivo foi de que o prazo poderia ser menor e efetivado até 2017 285 

(dois mil e dezessete), esse era um desejo político. Falou que a questão envolvia a indicação pelo Ministério 286 

da Educação de uma universidade tutora e de um reitor pró-tempore. O Presidente disse que além da 287 

assembleia, foi realizada também uma reunião com o Conselho Comunitário de Jataí, com a representação de 288 

vários seguimentos e entidades e nesse conjunto foi exposto todo o histórico até o momento. Disse que a 289 

audiência pública foi realizada, com convites às comunidades vizinhas, falou que conseguiu o Centro de 290 

Cultura e Eventos sem custos, com o auxílio da Prefeitura, porém, a participação foi pouca. Pontuou ainda 291 

sobre reuniões prévias com a Direção e Chefias com a finalidade de discutir um número mínimo de 292 

participação em uma reunião com o Ministério da Educação, mas que ainda aguardava confirmação de data 293 

por parte da Casa Civil. Em seguida disse que em reunião com as Chefias e com o Grupo Gestor foi aberta a 294 

discussão de deveria entrar na fase de estabelecimento de uma comissão para os estudos necessários. Disse 295 

que a emancipação era uma meta, que estavam participando com o Governador nesse propósito, porém, não 296 

se esperava que ocorresse agora, mas a Regional foi politicamente favorecida. Falou que a emancipação era 297 

uma possibilidade, mas que não resolveria todos os problemas imediatamente. O Presidente comentou que 298 

recebeu o comunicado da Prof.ª Carolina Ferreira Souza, com a sugestão de criação da comissão, disse que 299 
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ligou para a professora e agradeceu a contribuição. Disse que a comissão fará um levantamento de 300 

informações, modelos de estruturas de universidades semelhantes, para que na sequência seja trabalhado um 301 

PDI (Plano de Desenvolvimento Institucional). Mas na fase que a Universidade Federal de Goiás se 302 

encontrava ela precisava rever seu PDI (Plano de Desenvolvimento Institucional), pois a finalização ocorria a 303 

cada cinco anos e após esse prazo as instituições devem rever e aprovar seus planos. Em sequência o 304 

Presidente disse que abriria a palavra aos conselheiros e que a ideia era que a comunidade participasse dos 305 

estudos, para subsidiar os próximos passos nesse processo. A Prof.ª Leonor Paniago Rocha disse que na 306 

CODIRH (Coordenação de Desenvolvimento Institucional e Recursos Humanos) estavam fazendo um 307 

levantamento das instituições que emanciparam e que os estudos eram para verificar qual a universidade que 308 

mais parecia com a outra, pois viria um novo reitor, pró-reitores e tinham que ter um plano para executar e a 309 

ideia era que todos se organizassem, que as unidades conversassem para elaborar um projeto claro para que a 310 

Regional tenha um plano de acordo com suas necessidades. Sugeriu uma visita técnica a uma nova 311 

universidade para a busca de informações. Continuou dizendo que o período de transição não era fácil, era 312 

preocupante. Então tinha que estudar, organizar grupos, unidades, para fazer um levantamento e levar as 313 

necessidades para a Direção. Disse que percebeu que a COGRAD (Coordenação de Graduação) também 314 

estava fazendo um estudo. Finalizou dizendo que essa autonomia não chegará com todas as necessidades e 315 

que não esconderiam as fraquezas, mas verificariam as soluções. O Prof. Giovanni Cavichioli Petrucelli disse 316 

que para do levantamento a chefia já estava fazendo, com a Coordenação de Graduação. Falou que a 317 

Unidade Acadêmica Especial de Ciências Exatas já fechou o estudo do número de docentes, técnicos, 318 

laboratórios, mas isso não era somente modelo, tinha que ter também a ideia de estrutura física e que 319 

estavam fazendo o levantamento de quantos metros quadrados de construções que os cursos necessitavam. 320 

Então tinha muito que colocar no PDI (Plano de Desenvolvimento Institucional), pois era necessário refletir 321 

as necessidades, tinham que trabalhar com o melhor padrão possível, precisavam de mais espaço para a 322 

possível criação de uma pós-graduação, pois os projetos conseguiam trazer muitos recursos para a 323 

instituição, mas para isso precisavam dessa expansão para trabalhar forte na questão da pós-graduação que é 324 

uma fonte de renda. Disse ainda que achava que o Curso de Química já poderia submeter uma APCN 325 

(Apresentação de propostas para cursos novos), pois era um curso de muitos doutores. Comentou que nem 326 

sempre o PDI (Plano de Desenvolvimento Institucional) seria cumprido no período de cinco anos, mas ele 327 

era um norte para estruturar o futuro, era o diagnóstico do que era e do que queria ser. A Prof.ª Cristiane 328 

Souza Borzuk disse que quando eles solicitaram o ponto e foram informados que já tinha esse ponto, que 329 

achou muito bom pois foi de encontro com as expectativas da Unidade e da Direção, continuou dizendo que 330 

pensava nesse momento que seria difícil e costuma  se dizer que não foi discutido, precisava de um estatuto e 331 

regimento e se não pensasse nisso seguiriam o de Goiânia, então tinha que pensar em estrutura física, pessoal 332 

e estrutura política, antecipando teriam condições de fazer escolhas. Falou que a Unidade Acadêmica 333 

Especial de Letras, Ciências Humanas e Sociais Aplicadas estava disposta em contribuir com o processo. A 334 

Prof.ª Leonor Paniago Rocha disse que em sua visão não era o melhor modelo, pois mesmo que seja uma 335 

regional de Goiânia, tinha que avaliar uma realidade mais próxima da Regional Jataí. A Prof.ª Rosemara 336 

Perpétua Lopes disse que gostaria de chamar a atenção, pois o modelo de estrutura envolvia os fins e não 337 
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somente os meios, em seguida questionou quantos membros comporão a comissão. O Presidente disse que 338 

essa era a discussão e que essa comissão trabalhará junto a comunidade. Prosseguiu sua fala informando que 339 

tinha uma perspectiva de visita ao MEC (Ministério da Educação) e que aguardava a gestão da reitoria 340 

quanto a isso, disse que a informação que tinha quanto ao projeto da emancipação era de que seria um dos 341 

projetos mais enxutos devido as dificuldades socioeconômicas, as informações repassadas pelo secretário do 342 

Sesu à Reitoria era que tinha a perspectiva a princípio de mais ou menos 80 (oitenta) técnicos 343 

administrativos, Funções Gratificadas e CD's (Funções Gratificadas para Cargos de Direção), esse era o 344 

pacote prévio informado informalmente à reitoria. Disse que nesta fase inicial precisariam de um base e que 345 

trabalharão nesse sentido, disse que em reunião com os chefes das unidades acadêmicas especiais já estavam 346 

fazendo esse levantamento dentro das necessidades e foi solicitado aos chefes um estudo rápido, para que 347 

pudesse levar para a reunião com o MEC (Ministério da Educação), então todas as necessidades tinham de 348 

ser documentadas, pois tem todo um processo, mas o estudo não era somente com essa visão e sim prevendo 349 

uma estratégia de futuro, como exemplo a previsão de liberação de vagas para técnicos administrativos era 350 

de 80 (oitenta), mas precisariam de no mínimo 118 (cento e dezoito) e as unidades acadêmicas especiais 351 

careciam muito de técnicos, em média a necessidade de docentes seria de mais 250 (duzentos e cinquenta) 352 

professores, mas não serão liberadas essas quantidades, porém precisava ter o levantamento dessas 353 

necessidades. A Prof.ª Rosemara Perpétua Lopes disse que estavam falando de infraestrutura, mas que iria 354 

muito além disso, que não eram somente os fins, mas os meios. A Prof.ª Leonor Paniago Rocha disse que 355 

entendia o questionamento da Prof.ª Rosemara Perpétua Lopes e independente de quem se prontifique para a 356 

comissão, todos teriam que trabalhar e que isso não era opcional, trabalhava-se os meios para chegar aos 357 

fins. Continuou sua fala fazendo a observação de que o Estado de Minas Gerais tinha onze universidades 358 

federais, no Sul eram nove e Goiás passaria de uma para três, então se apresentasse um plano muito alto, isso 359 

poderia prejudicar, então teria que ser bem estudado. A Prof.ª Vera Lúcia Banys disse que a Prof.ª Rosemara 360 

Perpétua Lopes tinha razão, disse que partia de um objetivo e qual era a missão dentro disso, cada unidade 361 

tinha um objetivo, tinha um plano de desenvolvimento, então teria que apresentar tudo o que precisava para 362 

começar, tinha que ter um objetivo para o futuro, o que queria para a universidade e todos tinham que 363 

participar. A Prof.ª Luciana Aparecida Elias disse que precisava objetivar, o ponto era a criação de uma 364 

comissão para quê? Qual o objetivo?  Então, precisava ter claro isso para a indicação de nomes de 365 

componentes para fortalecer essa comissão. Disse que às vezes a pessoa queria a informação, sem procurar a 366 

informação e eram duas coisas distintas, primeiro apresentar ao MEC (Ministério da Educação) que tinham 367 

trabalhado até agora nessas condições e que precisavam chegar ali, não precisava esconder as dificuldades, 368 

precisava expôr as potencialidades e pontuar as necessidades, tinha que saber isso e o texto era muito 369 

importante, precisava deixar claro o que queria, montar o PDI (Plano de Desenvolvimento Institucional) da 370 

universidade, com o que queria ser daqui cinco anos. A Prof.ª Cristiane Souza Borzuk disse que o momento 371 

era de dizer qual a universidade que queriam e como queriam, meios e fins eram importantes, disse que 372 

entendia também que eram duas questões e que não eram excludentes e por outro lado era importante ter em 373 

mente essas decisões, que eram decisões políticas. Disse que entendia as necessidades, mas que não perdesse 374 

de vista que era o momento de pedir o que queria e chamar todos para trabalhar. A Prof.ª Vera Lúcia Dias da 375 
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Silva disse que gostaria de fazer algumas colocações que quando se falava de meios e fins, para que se 376 

atenda a todos, que tinha que haver falas importantes e que tinha que ouvi-las sim, mas para conduzir isso 377 

tinha que saber como conduzir de forma ética. Disse que a comissão com suas funções poderia sair dos 378 

muros do conselho e muitas pessoas poderiam contribuir. O Presidente disse que a proposta da Direção era 379 

que esse estudo levantasse as necessidades e quando ficar pronto o projeto da universidade, que o reitor pró-380 

tempore que assumir saiba que a regional tem um planejamento de como será a universidade, para poder 381 

sugerir, escolher e esse projeto tem que almejar as fragilidades e que o resultado das informações obtidas 382 

sirva de base para o PDI (Plano de Desenvolvimento Institucional), mas agora terão que contribuir como 383 

regional com o PDI (Plano de Desenvolvimento Institucional) da Universidade Federal de Goiás. Prosseguiu 384 

dizendo que a Direção gostaria que estivessem presentes na comissão várias pessoas, representações de 385 

vários segmentos e que as decisões fossem compartilhadas. Essa comissão terá etapas de trabalho, disse que 386 

em estudo às novas universidades, constatou que essas instituições tiveram 180 (cento e oitenta) dias para 387 

elaborar o estatuto e regimento, um tempo muito curto. A Prof.ª Sandra Aparecida Benite Ribeiro disse que 388 

os relatórios da CAVI (Comissão de Avaliação Institucional) e CPA (Comissão Permanente de Avaliação) 389 

poderiam ser utilizados para elaboração do PDI (Plano de Desenvolvimento Institucional), poderia se feita 390 

uma consulta on line. O Presidente disse que a comissão organizará essa dinâmica, em seguida ele disse aos 391 

conselheiros que já eram 16:54h (dezesseis horas e cinquenta e quatro minutos) o teto seria até as 17h 392 

(dezessete horas), então que abriria para mais uma ou duas inscrições e em seguida encaminharia para a 393 

composição da comissão. O Prof. Américo Nunes da Silveira Neto disse que quanto a necessidade da 394 

comissão foi tranquila, então o quanto ante soubesse das informações e sociabilizasse, seria melhor.  A 395 

Técnica Administrativa Jacqueline Pereira Mota disse que a respeito da comissão, a biblioteca já estava 396 

realizando um estudo e que gostaria de deixar o nome da Bibliotecária Documentalista Anne Oliveira para 397 

participar da comissão. O Prof. Giovanni Cavichioli Petrucelli disse que teria que saber quantos membros 398 

teria a comissão, para que os nomes fossem colocados. O Presidente disse que comissões grandes poderia 399 

dificultar o trabalho, mas que ainda não tinha uma quantidade exata de quantos membros, mas a Direção 400 

gostaria de indicar três nomes: os Professores Danival Vieira de Freitas, Marcos Wagner de Souza Ribeiro e 401 

Sauli dos Santos Júnior. O Técnico Administrativo Darlan Marques da Silveira solicitou que esperassem a 402 

realização de uma assembleia para indicação do técnico administrativo. A Prof.ª Luciana Aparecida Elias 403 

solicitou a inclusão de um membro da ADUFG (Sindicato dos Docentes das Universidades Federais de 404 

Goiás), houve solicitação de inserção de um membro de cada unidade e mais um membro do CEGEF 405 

(Centro de Gestão do Espaço Físico). A Prof.ª Leonor Paniago Rocha solicitou  a inclusão de dois nomes da 406 

CODIRH (Coordenação de Desenvolvimento Institucional e Recursos Humanos), o nome dela e da Técnica 407 

Administrativa Simone Rezende do Carmo. A Prof.ª Cecília Nunes Moreira disse que podeira aprovar as 408 

comissões e a Direção direcionava os membros, gerenciava as subcomissões e em seguida tudo seria 409 

apresentado à comunidade. Após várias discussões, a Prof.ª Rosemara Perpétua Lopes disse que pelo adiantar 410 

da hora, poderia votar as subcomissões. O Prof. Fernando Paranaíba Filgueira disse que primeiro poderia 411 

confirmar as subcomissões. O Presidente disse que pelas discussões entendia-se que o encaminhamento era 412 

de que as comissões seriam um paralelismo das coordenações já existentes com a representação de docentes, 413 
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técnicos e discentes e que as subcomissões seriam apresentadas e referendadas na próxima reunião do 414 

Conselho Gestor, esse encaminhamento foi colocado em votação e aprovado com o registro da unanimidade 415 

dos votos. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a 416 

reunião às 17:09 horas (dezessete horas e nove minutos), da qual, para constar, eu, Marinalva de Oliveira 417 

Teixeira, Secretária do Conselho Gestor, lavrei a presente ata que, lida e se achada em conforme, segue 418 

assinada pelo Presidente dos trabalhos e pelos conselheiros presentes à discussão e votação…………………419 

Alessandro Martins_______________________________________________________________________ 420 

Américo Nunes da Silveira Neto_____________________________________________________________ 421 

Cecília Nunes Moreira_____________________________________________________________________ 422 

Cristiane Souza Bozurk____________________________________________________________________ 423 
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Giovanni Cavichioli Petrucelli______________________________________________________________ 426 

Jacqueline Pereira Mota____________________________________________________________________ 427 

Josie Melissa Acelo Agricola_______________________________________________________________ 428 

Leonor Paniago Rocha____________________________________________________________________ 429 

Marcos Wagner de Souza Ribeiro____________________________________________________________ 430 

Paulo Roberto Rodrigues Meira______________________________________________________________ 431 

Rodrigo Paschoal Prado___________________________________________________________________ 432 

Rosemara Perpétua Lopes__________________________________________________________________ 433 

Sandra Aparecida Benite Ribeiro_____________________________________________________________ 434 

Vera Lúcia Banys_________________________________________________________________________ 435 

Vera Lúcia Dias da Silva___________________________________________________________________ 436 
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