SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
CAMPUS JATAÍ
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DO CAMPUS
JATAÍ, REALIZADA EM 09 DE SETEMBRO DE 2009.
1

Aos nove (09) dias do mês de setembro (09) do ano de dois mil e nove (2009) às quatorze horas e dez

2

minutos (14:10), reuniram-se no auditório maior da Unidade Jatobá, Campus Jataí/UFG, sob a presidência da

3

Diretora do CAJ, Profª. Silvia Correa Santos, os membros do Conselho Diretor: Profª. Ana Luisa Aguiar de

4

Castro, Coordenadora do Curso de Zootecnia; Profª. Alessandra Daflon dos Santos, Coordenadora do Curso

5

de Psicologia; Profª. Leonor Paniago Rocha, Vice-coordenadora do Curso de Pedagogia; Prof. Christian Dias

6

Cabacinha, Coordenador do Curso de Engenharia Florestal; Profª. Cristiane José Borges, Coordenadora do

7

Curso de Enfermagem; Prof. Edney Rocha Freitas, Coordenador do Curso de Educação Física; Profª.

8

Luciana Celeste Carneiro, Coordenadora do Curso de Agronomia; Prof. Henrique Almeida Fernandes,

9

Coordenador do Curso de Física; Prof. Humberto Rodrigues Moreira,Vice-coordenador do Curso de Direito;

10

Profª. Luciana Aparecida Elias, Coordenadora do Curso de Matemática; Profª. Luciana de Oliveira Berretta,

11

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

12

Curso de Química; Prof. Silvio Luiz de Oliveira, representando a Coordenação do Curso de Ciências

13

Biológicas; Profª. Divina Nice Martins Cintra, vice-coordenadora do Curso de Letras; Prof. Wagner Gouvêa

14

dos Santos, Coordenador do Curso de Biomedicina; Profª. Cecília Moreira Nunes Sandrini, representante dos

15

professores adjuntos; Prof. Fabrízzio Alphonsus Alves Melo Nunes Soares, representante dos professores

16

assistentes; Os Servidores Calixto Júnior de Souza, Marcos Humberto Silva de Assis e Wesley Carmo

17

Ramos, representando os servidores técnico-administrativos; Profª. Zilda de Fátima Mariano, Presidente da

18

CIS; A Técnica-administrativa Kelly Martins Bezerra, representante do SINT/UFG; O Acadêmico Thiago

19

Leandro da Silva, representante dos discentes; Prof. João Batista Pereira Cabral, Vice-diretor do CAJ.

20

Verificado o “quorum”, a Srª. Presidente declarou abertos os trabalhos: Primeiro Ponto da Pauta –

21

Informes – 1º Informe: 1º Fórum de Núcleos de Laboratórios de Ensino da UFG - A Presidente

22

informou que no dia 15/09 será realizado em Goiânia o Fórum de Núcleos de Laboratórios de Ensino da

23

UFG e neste encontro será lançado o edital interno PRODOCÊNCIA , os interessados em participar devem

24

informar para a Assessoria de Graduação até amanhã para que seja providenciado um carro para levá-los até

25

Goiânia, porém não será possível a emissão de diárias, pois não há mais tempo hábil para este pedido. 2º

26

Informe: Ofício MEC Nomeações e Vagas – A Presidente informou que as nomeações de técnico-

27

administrativos e professores estão previstas para o período de setembro a novembro de 2009 (dois mil e

28

nove) e o Campus tem 16 (dezesseis) vagas REUNI para docentes no ano de 2010 (dois mil e dez) e mais 3

29

(três) vagas do Curso de Artes Visuais. 3º Informe: Resultado do ENAD – A Presidente informou que saiu

30

o resultado do ENAD e que ficou muito preocupada com a nota do Curso de letras que foi 1 (um). 4º

31

Informe: Projeto Rondon – A Presidente informou que o CAJ foi convidado pelo Coronel Leitão (Exército)

32

para participar do projeto e solicitou que os conselheiros interessados apresentem seus projetos. 5º Informe:-
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33

A Presidente informou sobre um memorando do Vice-Reitor o qual fala sobre alocação de vagas e disse

34

ainda que o Campus está cumprindo o objetivo do REUNI que seria chegar a 20(vinte) cursos. Em seguida a

35

Presidente informou que a reunião seria presidida pelo Prof. João Batista Pereira Cabral, Vice-Diretor do

36

Campus. O Presidente iniciou a reunião mostrando fotos do ônibus do Campus (no data show) e informando

37

que os carros do CAJ estão sendo destruídos por falta de cuidados dos passageiros. Disse ainda que os

38

responsáveis pela preservação destes veículos são os motoristas e professores responsáveis pela viagem e

39

solicitou que os coordenadores de cursos levem estas informações para os professores responsáveis pelas

40

turmas que viajam. A Profª. Cecília Nunes Moreira Sandrini disse que quem deve responder é o professor e

41

não o motorista. O Prof. Giovanni Cavichioli Petrucelli falou que os alunos devem ser responsabilizados.

42

Após várias discussões sobre o assunto o Presidente pediu que o assunto fosse discutido dentro das

43

coordenações e nos Centros Acadêmicos. Segundo Ponto da Pauta – Apreciação do Regimento do

44

Campus Jataí/UFG – a apreciação foi iniciada pelo Capítulo I, parágrafo único. O Técnico-administrativo

45

Wesley Carmo Ramos sugeriu que no parágrafo 5º onde se lê: quem poderá ser eleito para o conselho, seja

46

acrescentado quem pode ser elegível ou não. O Prof. Fabrízzio Alphonsus Alves Melo Nunes Soares disse

47

que se lembra que a proposta do regimento é enxugar o conselho, mas que da forma que está o conselho

48

ficará muito pequeno e que sua preocupação é aprovar um regimento que não esteja de acordo com o estatuto

49

da UFG, disse que no texto não está claro o que é centro e o que é departamento. Disse ainda que deve-se

50

abrir margem para participação de sindicatos sem especificar qual, abrindo possibilidade para todos. A Profª.

51

Cecília Nunes Moreira Sandrini disse que o pessoal do quadro da FEJ não pode ser totalmente excluídos e

52

pediu que fosse registrada a preocupação do Curso de Medicina Veterinária quanto a situação dos

53

funcionários da FEJ. O Prof. Edney Rocha Freitas falou que o Campus depende dos funcionários da FEJ,

54

pois somente o quadro federal não consegue cuidar do Campus, portanto se saírem todos os professores da

55

FEJ alguns cursos ficariam inviabilizados, mas esta questão deve ser deixada para depois. O Presidente disse

56

que segundo o Prof. Fabrízzio Alphonsus Alves Melo Nunes Soares tem que se pensar em centros ou

57

departamentos, após várias discussões o Presidente disse que pode ser encaminhado como centros e depois

58

adequa ao estatuto. Prof. Fabrízzio Alphonsus Alves Melo Nunes Soares disse que na definição de centro

59

tem que colocar pelo menos um departamento. Art. 11 (onze) Capitulo 5 (cinco), o Técnico-Administrativo

60

Wesley Carmo Ramos, solicitou que seja acrescentado nesse capítulo: quadro efetivo Federal. O Prof.

61

Fabrízzio Alphonsus Alves Melo Nunes Soares disse que deve-se lembrar que todas as sugestões serão

62

colocadas em votação. A Técnica-Administrativa Kelly Martins Bezerra falou que acha que no sindicato a

63

representação deve ser um por categoria. A Profª. Zilda de Fátima Mariano disse que colocaria mais um item

64

colocando direito de voz para um representante estudantil e incluir: também representante de organização

65

estudantil. O Prof. Giovanni Cavichioli Petrucelli disse que a palavra organização já resolve a questão e que

66

não pode esquecer a questão da FEJ para não seja limitada a participação dos funcionários com a palavra

67

federal. A Profª. Luciana Aparecida Elias disse que tem dúvidas quanto ao regimento, pois está vinculado a

68

uma lei maior, porém o campus esta tentando fazer o regimento de acordo com a UFG, futuramente quando o

69

Campus for independente então faça o

70

questionou se 15% (quinze por cento) da representação é calculado pelo número de alunos. O Presidente

regimento próprio. O Acadêmico

Thiago Leandro da Silva
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71

respondeu que é calculado pelo número de conselheiros e que deveria ter representante da organização

72

estudantil de cada centro. O Presidente colocou as questões discutidas em votação, no caso do item 2 (dois)

73

diretores de centros mantém o texto como está. Item 5 (cinco) representantes Técnico-administrativos – do

74

quadro de pessoal da Universidade ou mantém o texto como está. Proposta nº 01(um) – nenhum voto,

75

Proposta nº. 02(dois) 16 (dezesseis) votos, então o texto fica como está. Quanto aos sindicatos fica conforme

76

está no texto e acrescenta um representante discente. O Acadêmico Thiago Leandro da Silva disse que

77

deveria ter um representante discente em cada centro. A Profª. Zilda de Fátima Mariano sugeriu que seja um

78

representante do DA (Diretório Acadêmico). Em votação a Proposta nº1- Sindicato + representante Diretório

79

Acadêmico: 15 (quinze) votos. Proposta nº2 – Acrescentar representantes dos centros: 1(um) voto –

80

Observação: Ao final do texto retornar ao item VI do capítulo I, destacar quem vai participar do conselho.

81

Em leitura o parágrafo único, tudo certo com este parágrafo. Em leitura o parágrafo 1º (primeiro):

82

Acrescentar representante sindical e representante sindical e representante do Diretório Acadêmico.

83

Parágrafo 2º (segundo) tudo certo com esse parágrafo. Parágrafo 3º – os representantes das classes não

84

podem receber função gratificada. Parágrafo 4º (quarto) tudo certo com esse parágrafo. Capítulo 2 (dois)

85

Diretoria Geral – artigo 12 (doze): tudo certo com este artigo. Artigo 13(treze), parágrafo 1º tudo certo com

86

artigo. O Prof. Christian Dias Cabacinha questionou quanto a figura da fazenda. O Presidente disse que no

87

Campus nunca foi criada a Prefeitura, pois o Prefeito coordena tudo mas não consegue passar as respostas.

88

Após várias discussões a Profª. Cecília Nunes Moreira Sandrini disse que a fazenda deve ser um órgão

89

separado e ligado a direção, pois atende vários cursos. O Prof. Humberto Rodrigues Moreira perguntou quais

90

são as funções de gestão e administração que cada um vai exercer e se isso não entra em conflito com o

91

diretor geral. O Presidente respondeu que no final do regimento tem as responsabilidades de cada órgão. A

92

Profª. Zilda de Fátima Mariano propôs que seja retirado o termo experimental e deixe fazenda universitária.

93

Em votação a proposta foi aprovada por unanimidade. Em leitura o artigo 13(treze), parágrafo 1º(primeiro) e

94

2º(segundo): tudo certo com esses parágrafos. Em leitura o artigo 14(quatorze), item I (um) ao XVI

95

(dezesseis): tudo certo com com esses itens. A Profª. Cecília Nunes Moreira Sandrini disse que está faltando

96

indicar os pró-diretores. A Técnica-administrativa Kelly Martins Bezerra disse que isso está na função de

97

cada um. Parágrafo 1º(primeiro): tudo certo com esse parágrafo. Parágrafo 2º: consultar a PROJUR quanto a

98

afastamentos e alterar para diretor geral. Parágrafo 3º (terceiro): incluir respeitando o quorum e todos os

99

procedimentos regimentais. Parágrafo único: Prof. Humberto Rodrigues Moreira solicitou que acrescente

100

nesse parágrafo “de relevante” interesse, propõe que seja discutido depois e concentrar o que é urgente.

101

Primeira proposta: A Profª. Ana Luísa Aguiar de Castro propôs que coloque “na impossibilidade de reunir o

102

conselho diretor”. Segunda Proposta: Manter o texto como está. Primeira proposta 3(três) votos. Segunda

103

Proposta: 13 (treze) votos. Em leitura o Parágrafo único: Tudo certo com esse parágrafo. O Prof. Fabrizzio

104

Alphonsus Alves Melo Nunes Soares perguntou oque está vinculado ao diretor. O Presidente respondeu que

105

são todos que estiverem depois do diretor. Item II (dois) a V (cinco): Tudo certo com esses itens. O Prof.

106

Fabrízzio Alphonsus Alves Melo Nunes Soares sugeriu que o item VI(seis) fosse retirado, A Profª. Luciana

107

Aparecida Elias concordou. O Prof. Christian Dias Cabacinha e a Profª. Cecília Nunes Moreira Sandrini

108

disseram que deveria deixar o item VI (seis). Em votação as propostas 1ª (primeira) proposta retirar o item
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109

VI – 2 (dois) votos, 2ª proposta deixar o item VI 9(nove) votos. Neste momento o Presidente avisou que não

110

tínhamos mais quorum Às 16:35 (dezesseis horas e trinta e cinco minutos), tínhamos 17 (dezessete)

111

conselheiros, porém apenas 16(dezesseis) com direito a voto, nosso limite são 18(dezoito) conselheiros ou

112

seja 50% (cinquenta por cento) mais um, após este aviso ocorreram várias discussões sobre o assunto. A

113

Profª. Cecília Nunes Moreira Sandrini pediu que encaminhe uma advertência para quem saiu antes, pois se o

114

ponto de pauta fosse vagas todos estariam presentes. O Presidente disse que vai encaminhar a questão para a

115

direção e que não tem nem como votar a sugestão pois não temos mais quorum. A Profª. Cecília Nunes

116

Moreira Sandrini disse que a convocação deveria ser cumprida. O Presidente perguntou aos conselheiros

117

presentes qual providência tomar. A Profª. Cecília Nunes Moreira Sandrini solicitou que haja uma punição

118

quanto ao ocorrido e que seja advertido quem não compareceu e não apresentou justificativa por escrito. O

119

Presidente avisou que nas reuniões serão passadas duas listas de presença uma no início e outra no final da

120

reunião e que irá passar as reivindicações para a direção. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente

121

declarou encerrada a reunião às 16:41 (dezesseis horas e quarenta e um minutos), com a presença dos

122

seguintes conselheiros: Kelly Martins Bezerra, Divina Nice Martins Cintra, Wagner Gouvêa dos Santos,

123

Luciana Aparecida Elias, Luciana de Oliveira Berretta, Fabrízzio alphonsus Alves Melo Nunes Soares, Ana

124

Luísa Aguiar de Castro, Marcos Humberto S. de Assis, Henrique Ameida Fernandes, Giovanni Cavichioli

125

Petrucelli, Cecília Nunes Moreira Sandrini, Alessandra Daflon dos Santos, Humberto Rodrigues Moreira ,

126

Leonor Paniago Rocha, Christian Dias Cabacinha, Luciana Celeste Carneiro e Zilda de Fátima Mariano, da

127

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

128

conforme, segue assinada pelo Presidente dos trabalhos e pelos conselheiros presentes à discussão e votação.

129

João Batista Pereira Cabral________________________________________________________

130

Ana Luisa Aguiar de Castro______________________________________________________

131

Cecília Nunes Moreira Sandrini___________________________________________________

132

Christian Dias Cabacinha________________________________________________________

133

Cristiane José Borges ___________________________________________________________

134

Divina Nice Martins Cintra_______________________________________________________

135

Edney Rocha Freitas____________________________________________________________

136

Euter Paniago Júnior____________________________________________________________

137

Fabrízzio Alphonsus Alves Melo Nunes Soares _______________________________________

138

Giovanni Cavichioli Petrucelli____________________________________________________

139

Kelly Martins Bezerra___________________________________________________________

140

Henrique Almeida Fernandes______________________________________________________

141

Humberto Rodrigues Moreira_____________________________________________________

142

Leonor Paniago Rocha__________________________________________________________

143

Luciana Aparecida Elias_________________________________________________________

144

Luciana de Oliveira Berretta ______________________________________________________

145

Marcos Humberto Silva de Assis__________________________________________________

146

Silvia Correa Santos____________________________________________________________
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147

Silvio Luiz de Oliveira___________________________________________________________

148

Thiago Leandro da Silva__________________________________________________________

149

Wagner Gouvêa dos Santos______________________________________________________

150

Wesley Carmo Ramos___________________________________________________________

151

Zilda de Fátima Mariano________________________________________________________

152

Marinalva de Oliveira Teixeira____________________________________________________
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