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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

CAMPUS JATAÍ 

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DO CAMPUS JATAÍ, 

REALIZADA EM 06 DE OUTUBRO DE 2010. 

 Aos seis (06) dias do mês de outubro (10) do ano de dois mil e dez (2010) às quatorze horas e dez 1 

minutos (14:10) reuniram-se no auditório do Prédio do Mestrado em Agronomia na Unidade Jatobá, 2 

Campus Jataí/UFG, sob a presidência da Diretora do CAJ, Profª. Silvia Correa Santos, os membros 3 

do Conselho Diretor: Prof. Alessandra Daflon dos Santos, Coordenadora do Curso de Psicologia,  4 

Profª. Marina Pacheco Miguel, representando a Coordenação do Curso de Biomedicina; Prof. Ari 5 

Raimann, Coordenador do Curso de Pedagogia; Profª. Cristiane José Borges, Coordenadora do 6 

Curso de Enfermagem; Profª. Cátia Regina Assis Almeida Leal, Coordenadora do Curso de 7 

Educação Física; Profª. Luciana Celeste Carneiro, Coordenadora do Curso de Agronomia; Prof. 8 

Fábio Marineli, Coordenador do Curso de Física; Prof. Gecirlei Francisco da Silva, Coordenador do 9 

Curso de Matemática; Prof. Marcos Wagner de Souza Ribeiro, Coordenador do Curso de Ciência da 10 

Computação; Prof. Giovanni Cavichioli Petrucelli, Coordenador do Curso de Química; Profª. Ana 11 

Luisa Aguiar de Castro, Vice-Coordenadora do Curso de Zootecnia; Profª. Maria Cristina Cardoso 12 

pereira, Coordenadora do Curso de Direito; Prof. Thiago André Carreo Costa, Coordenador do 13 

Curso de Medicina Veterinária; Prof. Márcio Rodrigues Silva, Coordenador do Curso de Geografia; 14 

Prof. Raimundo Agnelo Soares Pessoa, Coordenador do Curso de História; Prof. Roberto Borges 15 

Filho, Coordenador do Curso de Fisioterapia; Profª. Vânia Carmem Lima, Coordenadora do Curso 16 

de Letras; Prof. Wendy Carniello Ferreira, Coordenador do Curso de Engenharia Florestal; Prof. 17 

Fabrízzio Alphonsus Alves Melo Nunes Soares, representantes dos professores assistentes; Profª. 18 

Cecília Nunes Moreira, representante dos professores adjuntos; Prof. Edésio Fialho dos Reis, 19 

Coordenador do Curso de Mestrado em Agronomia; A Acadêmica Silmara Silva Cardoso, 20 

representante dos discentes; A Profª. Zilda de Fátima Mariano, Presidente da CIS; Os Servidores: 21 

Calixto Júnior e Souza, Jefferson Fernando Naves Pinto, Michaela Andréa Bette Câmara e Wesley 22 

Carmo Ramos, representando os servidores técnico-administrativos; A Profª. Fabiana Cristina da 23 

Silveira Alves de Melo (para falar sobre o comitê de ética) e a Profª. Luciana Aparecida Elias (para 24 

apresentar o edital para Eleição dos representantes dos servidores docentes, técnico-administrativo e 25 

estudantes no Conselho Diretor do Campus Jataí/UFG). Verificado o “quorum”, a Srª. Presidente 26 

declarou abertos os trabalhos: A Presidente iniciou a reunião solicitando que as professoras Ana 27 

Luísa Aguiar de Castro e Fabiana Cristina da Silveira Alves de Melo, iniciassem as falas sobre o 28 

Primeiro Ponto da Pauta: Comitê de Ética (Campus Jataí) – A Profª. Fabiana Cristina da 29 
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Silveira Alves de Melo explicou que há uma proposta de um comitê de ética interno para facilitar os 30 

trabalhos e com a autorização da direção a comissão deu andamento para a abertura de um comitê 31 

no CAJ, para pesquisas com humanos e animais. Disse ainda que esse comitê tem que ter no 32 

mínimo sete pessoas e pelo menos 13 (treze) projetos por ano, e Jataí tem esses números. Então o 33 

comitê teria dois membros de cada área para ter igual representatividade Em seguida foi solicitada 34 

que as coordenações de cursos encaminhem para a direção, sugestão de nomes para o comitê. A 35 

Profª. Ana Luísa Aguiar de Castro disse que segundo as normas do conselho, uma área não pode ter 36 

mais representatividade que a outra. Após várias discussões o Prof. Fabrízzio Alphonsus Alves Melo 37 

Nunes Soares perguntou como vai funcionar o comitê, e se o que for analisado aqui tem que ir para Goiânia. 38 

A Profª. Fabiana Cristina da Silveira Alves de Melo disse que não, se o projeto foi aprovado aqui, 39 

então está tudo certo. Segundo Ponto da Pauta: Edital para Eleição dos representantes dos 40 

servidores docentes, técnico-administrativo e estudantes no Conselho Diretor do Campus 41 

Jataí/UFG – A Profª. Luciana Aparecida Elias cumprimentou a todos e falou que o edital  segue as 42 

regras do regimento da UFG, conforme texto inicial do edital: O CONSELHO DIRETOR do CAMPUS 43 

JATAÍ DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, usando de suas atribuições e de acordo com os 44 

Artigos 34, 35, 36 (capítulo III) , 39 (seção I) e 78 do Estatuto da U.F.G e Artigos 32,33,34,35,36,37 e 40 do 45 

capítulo IV do Regimento Geral da UFG e a RESOLUÇÃO CONSUNI nº 06, de 23/05/2003, que estabelece 46 

NORMAS PARA ELEIÇÃO DE REPRESENTANTES SERVIDORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS 47 

EM EDUCAÇÃO, DOCENTES E ESTUDANTES NO CONSELHO DIRETOR DO CAJ/UFG, que 48 

constitui parte integrante deste Edital, faz saber, pelo presente que, no período de 07 de outubro a 08 de 49 

novembro de 2010, estarão abertas, constante no item 1.4, as inscrições para representantes dos servidores 50 

técnico-administrativos, docentes e estudantes no Conselho Diretor do CAJ/UFG, visando ao 51 

preenchimento de vagas, com mandato de 2 (dois) anos, para técnicos e docentes e de 01 (um) ano para os 52 

estudantes. CATEGORIAS: Docente Associado (uma vaga posse imediata), Docente Adjunto (uma vaga, 53 

posse após o término do atual mandato), Docente Assistente (uma vaga, posse após o término do atual 54 

mandato), Docente Auxiliar (uma vaga posse imediata), Técnico-administrativo (uma vaga, posse após o 55 

término do atual mandato) e Discentes (quatro vagas posse imediata). Em discussão a Servidora Michaela 56 

Andréa Bette Camara falou que para os membros que não tem representação que sejam realizadas as eleições 57 

agora, mas para os que já têm representação sejam realizadas depois. A Acadêmica Silmara Silva Cardoso 58 

pediu para que seja inserida no edital a informação de que o discente que estiver no último período não 59 

poderá candidatar-se. Após algumas discussões, foi realizada a votação para retirar do edital as vagas para 60 

docente adjunto, docente assistente e Técnico-Administrativo e as vagas supracitadas foram retiradas com o 61 

registro da unanimidade dos votos. Em seguida foi realizada a votação referente a proposta da Acadêmica 62 

Silmara Silva Cardoso, para incluir no item 1.3 (um ponto três) “estudantes de graduação que estejam com 63 

previsão de conclusão do curso nos próximos dois últimos semestres”. Em votação a inclusão dessa 64 

observação foi aprovada com o registro da unanimidade dos votos. Em seguida a Profª. Zilda de Fátima 65 

Mariano disse que os alunos do stricto sensu vêm no Campus no sábado e provavelmente não estarão 66 
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presentes no conselho diretor. A Profª. Luciana Aparecida Elias disse que a UFG tem essa norma e que esses 67 

discentes não podem ser excluídos do processo. O Prof. Edésio Fialho dos Reis fez uma observação sobre o 68 

item 2. (dois ponto dois), sobre “quadro permanente federal”. A Profª. Luciana Elias disse que esta questão 69 

está no regimento da UFG, então tem que ser dessa forma. Neste momento a Presidente disse que no ano 70 

passado foi dessa forma. O Prof. Edésio Fialho dos Reis disse que o pessoal da FEJ que estão no CAJ, 71 

contribuem com o CAJ e propôs que o pessoal possa votar e não sejam votados. A Presidente disse que se 72 

todos estão tranqüilos para enfrentar tudo de novo, como foi na última eleição, ela vai encaminhar a questão 73 

para Goiânia para um parecer jurídico. O Prof. Raimundo Agnelo Soares Pessoa disse que não se sente a 74 

vontade para votar algo em desacordo com a lei maior. A Presidente disse que no caso de alguma decisão ser 75 

tomada com alguém da FEJ, e que alguém do conselho não concorde, essa pessoa pode entrar na justiça e 76 

contestar essa decisão. Disse ainda que acha isso uma injustiça, porém é o legalismo. A Profª. Cecília Nunes 77 

Moreira sugeriu que para evitar constrangimentos, que o conselho poderia abrir voz para um professor e um 78 

técnico-administrativo da FEJ, e que esses representantes fossem escolhido em votação entre eles. A 79 

Presidente disse que esse pode ser um encaminhamento do conselho. Em seguida foi votada a aprovação da 80 

íntegra do edital, e o mesmo foi aprovado com o registro da unanimidade dos votos. Em seguida a Presidente 81 

informou que o CAJ, conseguiu uma vitória referente à manutenção e peças para veículos, pois foi possível 82 

entrar em uma ata do quartel do exército, então agora a manutenção dos carros do CAJ poderá ser feita em 83 

Jataí. Em seguida informou que o CAJ adquiriu mais dois veículos: uma Logan e uma Montana e disse que 84 

para o próximo ano será pensada a aquisição de mais uma Van. O Prof. Raimundo Agnelo Soares Pessoa 85 

questionou sobre a aquisição de um ônibus. A Presidente respondeu que o dinheiro ainda não deu para fazer 86 

isso e que é um planejamento que deve ser feito junto a UFG, pois só com a verba do CAJ não será possível. 87 

Em seguida a Presidente explicou que para a realização de viagens longas, nas quais é necessário o 88 

reabastecimento do combustível, o CAJ não tem condições de atender, pois o CAJ não tem cartão 89 

corporativo, então essas viagens devem ser evitadas. A Presidente informou que para o CONPEEX foram 90 

fretados dois ônibus, e que tem um ônibus do CAJ e o microônibus à disposição e que se for necessário será 91 

fretado mais um ônibus. A Profª. Zilda de Fátima Mariano disse que já enviou os documentos para as 92 

coordenações encaminharem os nomes dos seus alunos e os dados específicos para os que vão em ônibus 93 

fretados, disse ainda que geralmente ocorre de fretar o ônibus e o pessoal não comparecer. Nada mais 94 

havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou encerrada a reunião às 15:20 horas (quinze horas e vinte minutos), 95 

da qual, para constar, eu, Marinalva de Oliveira Teixeira, lavrei a presente ata que, lida e se achada em 96 

conforme, segue assinada pela Presidente dos trabalhos e pelos conselheiros  presentes à discussão e  97 

votação............................................................................................................................................. 98 

Silvia Correa Santos____________________________________________________________ 99 

Alessandra Daflon dos Santos____________________________________________________ 100 

Ana Luisa Aguiar de Castro_____________________________________________________ 101 

Ari Raimann_________________________________________________________________ 102 

Calixto Júnior de Souza________________________________________________________ 103 

Cátia Regina Assis Almeida Leal_________________________________________________ 104 
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Cecília Nunes Moreira ________________________________________________________ 105 

Cristiane José Borges__________________________________________________________ 106 

Edésio Fialho dos Reis__________________________________________________________ 107 

Fábio Marineli_________________________________________________________________ 108 

Fabrízzio Alphonsus Alves Melo Nunes Soares _______________________________________ 109 

Gecirlei Francisco da Silva_______________________________________________________ 110 

Giovanni Cavichioli Petrucelli____________________________________________________ 111 

Márcio Rodrigues Silva_________________________________________________________ 112 

Marcos Wagner de Souza Ribeiro_________________________________________________ 113 

Maria Cristina Cardos Pereira____________________________________________________ 114 

Marina Pacheco Miguel_________________________________________________________ 115 

Michaela Andréa Bette Câmara___________________________________________________ 116 

Raimundo Agnelo Soares Pessoa__________________________________________________ 117 

Roberto Borges Filho___________________________________________________________ 118 

Silmara Silva Cardoso__________________________________________________________ 119 

Thiago André Carreo Costa______________________________________________________ 120 

Wendy Carniello Ferreira________________________________________________________ 121 

Wesley Carmo Ramos__________________________________________________________ 122 

Zilda de Fátima Mariano________________________________________________________ 123 

Marinalva de Oliveira Teixeira____________________________________________________ 124 


