SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
CAMPUS JATAÍ
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DO CAMPUS JATAÍ,
REALIZADA EM 29 DE SETEMBRO DE 2010.
1

Aos vinte e nove (29) dias do mês de setembro (09) do ano de dois mil e dez (2010) às quatorze horas e oito

2

minutos (14:08) reuniram-se no auditório do Prédio do Mestrado em Agronomia na Unidade Jatobá, Campus

3

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

4

Diretor: Prof. Alessandra Daflon dos Santos, Coordenadora do Curso de Psicologia, Prof. Alexandre Braoios,

5

Coordenador do Curso de Biomedicina; Prof. Ari Raimann, Coordenador do Curso de Pedagogia; Profª.

6

Cristiane José Borges, Coordenadora do Curso de Enfermagem; Profª. Cátia Regina Assis Almeida Leal,

7

Coordenadora do Curso de Educação Física; Profª. Luciana Celeste Carneiro, Coordenadora do Curso de

8

Agronomia; Prof. Fábio Marineli, Coordenador do Curso de Física; Prof. Gecirlei Francisco da Silva,

9

Coordenador do Curso de Matemática; Prof. Marcos Wagner de Souza Ribeiro, Coordenador do Curso de

10

Ciência da Computação; Prof. Giovanni Cavichioli Petrucelli, Coordenador do Curso de Química; Prof. Igo

11

Gomes Guimarães, Coordenador do Curso de Zootecnia; Profª. Helga Maria Martins de Paula, representando a

12

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

13

Veterinária; Prof. Márcio Rodrigues Silva, Coordenador do Curso de Geografia; Prof. Roberto Borges Filho,

14

Coordenador do Curso de Fisioterapia; Prof. Antonio Paulino da Costa Neto,Vice-Coordenador do Curso de

15

Ciências Biológicas; Prof. Carlos Rogério Andrade,Vice-Coordenador do Curso de Engenharia Florestal; Prof.

16

Fabrízzio Alphonsus Alves Melo Nunes Soares, representantes dos professores assistentes; Profª. Cecília

17

Nunes Moreira, representante dos professores adjuntos; Prof. Edésio Fialho dos Reis, Coordenador do Curso

18

de Mestrado em Agronomia.; Os Servidores: Anne de Oliveira, Jefferson Fernando Naves Pinto, Valéria

19

Gouvêa do Carmo, representando a Servidora Michaela Andréa Bette Câmara e Welley Carmo Ramos,

20

representando os servidores técnico-administrativos; Verificado o “quorum”, a Srª. Presidente declarou abertos

21

os trabalhos: A Presidente iniciou a reunião falando que esta a reunião seria rápida e informativa. Primeiro

22

Informe: Bibliografia Básica - foi solicitado aos cursos que encaminhem a bibliografia básica complementar

23

do seu curso para o e-mail da bibliotecária Anne de Oliveira. Segundo Informe: Núcleo Docente

24

Estruturante – O Prazo para encaminhar as portarias para a PROGRAD será até 03 de novembro de 2010, a

25

coordenação que ainda na solicitou portaria, favor encaminhar a solicitação para a direção. Terceiro Informe:

26

Resposta do Reitor ao Manifesto do Conselho Diretor CAJ/UFG – A Presidente informou que chegou a

27

resposta da reitoria quanto ao manifesto e cada conselheiro terá uma cópia dessa resposta com os

28

compromissos da reitoria. Quarto Informe: Comissões: Comissão do Regimento, presidida pelo Prof.

29

Fabrízzio Alphonsus Alves de Melo Nunes Soares, os trabalhos já estão em andamento e será feita uma

30

readequação de pontos. Comissão eleitoral para representantes no Conselho Diretor, presidida pela Profª.
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31

Luciana Aparecida Elias, o edital está pronto e será apreciado no Conselho. Comissão REUNI novo curso,

32

presidida pela Profª. Cecília Nunes Moreira e também já começou a trabalhar. Quinto Informe: Custeio do

33

CAJ – A Presidente informou que o CAJ é a única unidade da UFG que ainda tem dinheiro para o custeio,

34

disse que o custeio está apertado, mas que está conseguindo finalizar o ano. Primeiro Ponto da Pauta – PDI

35

da UFG para o período 2011 (dois mil e onze) a 2015 (dois mil e quinze) – A Presidente falou do

36

memorando recebido solicitando sugestões para o PDI (Plano de Desenvolvimento Institucional) da UFG, os

37

conselheiros receberam via e-mail o memorando e seus anexos. A Presidente questionou ao conselho de forma

38

uma comissão para preparar o documento ou estabelece um prazo, pois temos até 03 de novembro de 2010

39

para encaminhar as sugestões. Disse ainda que ela participará da comissão e que a secretaria executiva

40

auxiliará na digitação e adequação do formato do documento. A Profª. Cecília Nunes Moreira disse que deve

41

planejar e dar uns dez dias para que cada coordenação envie suas necessidades, para que a comissão possa

42

trabalhar, o melhor seria adequar a carga horária do CAJ para oito horas aula. Disse que o momento é para

43

planejar com folga. A Profª. Cátia Regina Assis Almeida Leal sugeriu o mesmo que a Profª. Cecília e

44

complementou que a carga horária para oito horas seja estudada pelos cursos. O Prof. Fabrízzio Alphonsus

45

Alves de Melo Nunes Soares sugeriu que cada curso encaminhe suas demandas para realizar o trabalho. O

46

Prof. Aru Raimann disse que não tinha conhecimento do PDI da UFG e disse que considerando a comissão do

47

regimento, muitas coisas vão mudar, então teria que estender o prazo. A Presidente disse que o prazo tem que

48

ser cumprido e o PDI deve passar no CONSUNI de dezembro, pois existe uma pressão do MEC nesse sentido.

49

O Prof. Edésio Fialho dos Reis disse que já fez a colocação na reunião com o Reitor e disse ainda que é ilusão

50

querer colocar a carga horária de oito horas, em seguida ele pediu para ter cuidado para não fazer uma

51

expansão e um REUNI de novo, disse que acha que o CAJ deveria ter um PDI próprio e que deve ter cuidado

52

com esse PDI principalmente o que já existe, com normativas do REUNI e que o CAJ deveria trabalhar pontos

53

estratégicos. A Presidente disse que esse trabalho pode ser o início para o CAJ ter o seu próprio PDI e iniciar

54

esses estudos. O Prof. Marcos Wagner de Souza Ribeiro disse que o PDI é um protocolo de intenções e vai ser

55

avaliado e esse documento será a proposta da universidade para os próximos anos e disse ainda que o PDI não

56

tem quase nada do CAJ e disse que o PDI tem que ser do conhecimento de todos. O Prof. Antônio Paulino da

57

Costa Neto disse que tem uma preocupação, se o CAJ pode agregar um PDI da instituição com um PDI do

58

CAJ? A Presidente disse que pode verificar isso, e disse que a comissão deve focar nas grandes áreas para ver

59

a necessidade de cada um. A Presidente perguntou qual o encaminhamento. O Prof. Fabrízzio Alphonsus Alves

60

de Melo Nunes Soares falou do prazo e da comissão. A Presidente questionou se o prazo poderia ser até 15 de

61

outubro de 2010 e disse que o documento será bem redigido, não será só preencher a solicitação. Após

62

discussões o prazo supracitado foi firmado para a entrega das sugestões e textos das coordenações. O Prof.

63

Fabrízzio Alphonsus Alves de Melo Nunes Soares pediu para as coordenações terem cuidado com as propostas

64

de novos cursos e novas turmas, devido aos gastos e programas. O Prof. Edésio Fialho dos Reis disse que

65

poderia ser trabalhado um item ou capítulo específico para os campi do interior e paralelamente a isso pode

66

fazer o PDI do CAJ. O Prof. Ari Raimann disse que o CAJ deveria ser visto de acordo com o tamanho que ele
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67

tem e propôs que se trabalhe um PDI separado, para ser anexado ao PDI institucional com as necessidades

68

expressas do CAJ. A Presidente solicitou nomes para compor a comissão, neste momento manifestaram

69

interesse os professores: Antonio Paulino da Costa Neto, Alessandra Daflon dos Santos, Arthur dos

70

Santos Mascioli (foi indicado pelo curso de zootecnia), Thiago André Carreo Costa os Cursos de

71

Pedagogia, Direito e Química e a Pós-Graduação irão indicar nomes para compor a comissão, a

72

Presidente indicou o nome do Administrador Ricardo Porto Simões Mathias. Em seguida informou que as

73

sugestões e os nomes dos representantes na comissão devem ser encaminhados para o e-mail da secretaria

74

executiva. Em seguida a Presidente avisou às coordenações que estão usando o auditório da Pós-

75

graduação, que na próxima semana não usem mais, pois na central de aulas tem salas disponíveis. O Prof.

76

Giovanni Cavichioli Petrucelli disse que e alguns momentos tem salas vazias. A Presidente solicitou aos

77

professores que tentem conversar para evitar a depreciação de outro auditório. O Prof. Edésio Fialho dos

78

Reis disse que o único documento que ele tem é o da Profª. Luciana e solicitou que os cursos que estão

79

utilizando o auditório, que documentem a situação. Disse ainda que para manter o aparelho de vídeo

80

conferência no auditório, então ele não poderá ficar aberto. O Prof. Antonio Paulino da Costa Neto

81

perguntou sobre a cobertura dos prédios da verticalização. A Presidente respondeu que esse assunto será

82

tratado com o coordenador administrativo e o CEGEF que vai informar se pode fazer a mudança. Nada

83

mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou encerrada a reunião às 15:10 horas (quinze horas e dez

84

minutos), da qual, para constar, eu, Marinalva de Oliveira Teixeira, lavrei a presente ata que, lida e se

85

achada em conforme, segue assinada pela Presidente dos trabalhos e pelos conselheiros presentes à

86

discussão e votação............................................................................................................................

87

Silvia Correa Santos____________________________________________________________

88

Alessandra Daflon dos Santos____________________________________________________

89

Alexandre Braoios_____________________________________________________________

90

Anne de Oliveira_______________________________________________________________

91

Antônio Paulino da Costa Neto___________________________________________________

92

Ari Raimann_________________________________________________________________

93

Carlos Rogério Andrade________________________________________________________

94

Cátia Regina Assis Almeida Leal_________________________________________________

95

Cecília Nunes Moreira __________________________________________________

96

Cristiane José Borges__________________________________________________________

97

Edésio Fialho dos Reis__________________________________________________________

98

Fábio Marineli_________________________________________________________________

99

Fabrízzio Alphonsus Alves Melo Nunes Soares _______________________________________

100

Gecirlei Francisco da Silva_______________________________________________________

101

Giovanni Cavichioli Petrucelli____________________________________________________

102

Helga Maria Martins de Paula____________________________________________________
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103

Igo Gomes Guimarães__________________________________________________________

104

Luciana Celeste Carneiro_______________________________________________________

105

Márcio Rodrigues Silva_________________________________________________________

106

Marcos Wagner de Souza Ribeiro_________________________________________________

107

Roberto Borges Filho___________________________________________________________

108

Thiago André Carreo Costa______________________________________________________

109

Valéria Gouvêa do Carmo_______________________________________________________

110

Wendy Carniello Ferreira________________________________________________________

111

Wesley Carmo Ramos__________________________________________________________

112

Marinalva de Oliveira Teixeira____________________________________________________
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