SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
CAMPUS JATAÍ
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DO CAMPUS JATAÍ,
REALIZADA EM 10 DE NOVEMBRO DE 2010.
1

Aos dez (10) dias do mês de novembro (11) do ano de dois mil e dez (2010) às quatorze horas e dez minutos

2

(14:10) 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: Profª.

4

Alessandra Daflon dos Santos, Coordenadora do Curso de Psicologia, Prof. Wagner Gouvêa dos Santos,

5

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

6

Cátia Regina Assis Almeida Leal, Coordenadora do Curso de Educação Física; Profª. Luciana Celeste

7

Carneiro, Coordenadora do Curso de Agronomia; Prof. Fábio Marineli, Coordenador do Curso de Física;

8

Prof. Gecirlei Francisco da Silva, Coordenador do Curso de Matemática; Prof. Wanderley de Souza Alencar,

9

Vice-Coordenador do Curso de Ciência da Computação; Profª. Paula Regina Souza, Vice-Coordenadora do

10

Curso de Enfermagem; Prof. Giovanni Cavichioli Petrucelli, Coordenador do Curso de Química; Prof. Igo

11

Gomes Guimarães, Coordenador do Curso de Zootecnia; Profª. Maria Cristina Cardoso Pereira,

12

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

13

Veterinária; Prof. Iraci Scopel, Vice-Coordenador do Curso de Geografia; Prof. Allison Gustavo Braz, Vice-

14

Coordenador do Curso de Fisioterapia; Profª. Vânia Carmem Lima, Coordenadora do Curso de Letras; Prof.

15

Wendy Carniello Ferreira, Coordenador do Curso de Engenharia Florestal; Prof. Dimas Moraes Peixinho,

16

Coordenador do Curso de Mestrado em Geografia; Prof. Fabrízzio Alphonsus Alves Melo Nunes Soares,

17

representante dos professores assistentes; Profª. Cecília Nunes Moreira, representante os professores

18

adjuntos; Os Servidores Calixto Júnior de Souza e Wesley Carmo Ramos, representantes os Técnico-

19

Administrativos. Verificado o “quórum”, a Srª. Presidente declarou abertos os trabalhos: A Presidente iniciou

20

a reunião com o Primeiro Ponto da Pauta: Informes – Primeiro Informe: Eleições para membros do

21

Conselho Diretor - A Presidente iniciou a reunião informando que em algumas áreas não houve inscritos,

22

então ela consultou os conselheiros se poderia prorrogar as inscrições até sexta-feira dia 30/11/2010 (trinta de

23

novembro de dois mil e dez), os conselheiros concordaram. Segundo Informe: Bibliografia básica

24

complementar – A Presidente solicitou a pedido da bibliotecária Anne de Oliveira que os coordenadores de

25

cursos enviem para a Anne as bibliografias básicas e complementares, caso não tenham enviado. Em seguida

26

a Presidente solicitou que cada curso indique um professor para ser responsável pelo levantamento da

27

necessidade de livros, pois virá uma pessoa de Goiânia para ministrar um curso rápido (treinamento) sobre

28

compra de livros. Terceiro Informe: Concorrência Processo Seletivo 2011/1 - A Presidente informou que

29

saiu a concorrência do vestibular 2011/1, e que os cursos mais concorridos foram: Primeiro – Curso de

30

Direito (10,23 candidatos/vaga), Segundo - Medicina Veterinária (6,62 candidatos/vaga); Terceiro – Curso de

31

Psicologia (4,68 candidatos/vaga), Quarto – Curso de Agronomia (4,45 candidatos/vaga), Curso de

32

Enfermagem (4,27 candidatos/vaga) e em Quinto – Curso de Biomedicina (4,23 candidatos/vaga). A
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33

Presidente disse que é necessário fazer uma reunião para tratar sobre o assunto candidato/vaga. O Prof.f

34

Giovanni Cavichioli Petrucelli disse que são muitos cursos. O Prof. Ari Raimann disse que deveria fazer um

35

processo para o próximo ano começando agora para mostrar os cursos que temos aqui, conseguir em rádio e

36

TV um momento de inserção para divulgação do CAJ. A Presidente disse que, o que o CAJ fizer será

37

separado do centro de seleção, então deve-se verificar se gasta o dinheiro de custeio do CAJ/UFG e disse

38

ainda que está em Jataí há dez anos e pessoas do entorno da cidade valorizam cursos em outros estados.

39

Disse ainda que o trabalho de divulgação deste ano foi realizado de acordo com as possibilidades do

40

CAJ/UFG. O Prof. Wagner Gouvêa dos Santos disse que a melhor propaganda são os alunos, e muitos alunos

41

vão para fora e acabam com uma imagem negativa do CAJ/UFG. O Prof. Iraci Scopel disse que a

42

concentração da estrutura em locais diferentes pesa para a visibilidade do CAJ. O Prof. Wanderley de Souza

43

Alencar disse que não constrói uma imagem institucional de um dia para o outro, e que o CAJ tem que criar

44

uma política de divulgação o ano todo. Falou também do placar na entrada do CAJ e panfletos e que tudo

45

isso exige recursos. Disse ainda que o Centro de Seleção não pode comparar Jataí com Goiânia. O Prof.

46

Fabrízzio Alphonsus Alves Melo Nunes Soares disse que percebeu em Uberlândia que a UFU fez

47

propaganda só para divulgar os campi do interior, e que a nova central de aulas é vista de longe, e que um

48

placar na caixa d'Água com o nome da UFG já daria mais visibilidade ao CAJ e se for preciso o CAJ terá que

49

mexer no caixa sim. A Profª. Alessandra Daflon dos Santos falou que é preciso construir um projeto que

50

contemple as ideias, disse que a Profª. Marcela tem um projeto que tem fila de espera, trata-se de uma

51

conversa com alunos da rede pública sobre a UFG, então esta já é uma ação. O Prof. Allison Gustavo Braz

52

disse que falta divulgação dos projetos internamente e sugeriu que sejam divulgados os e-mails com eventos

53

da semana. A Profª. Cátia Regina Assis Almeida Leal disse que pequenas ações são interessantes, e que o

54

Curso de Educação Física desenvolve projetos em parceria com uma rádio. A Profª. Maria Cristina Cardoso

55

Pereira disse que pequenos artigos divulgados em nível local acrescentam valores na divulgação e sugeriu

56

que os professores escrevam artigos de fácil entendimento e faça indicação no final ao Câmpus Jataí. O Prof.

57

Dimas Moraes Peixinho disse que hoje o ensino médio tem maior desistência e que o vestibular deve estar

58

com dias contados, então se deve preparar para o ingresso de alunos de outra forma. Disse que o ENEM é

59

uma forma que possibilita a entrada de alunos em diversos cursos, e sugeriu que seja elaborada uma rádio

60

universitária para divulgar nossas atividades. A Presidente disse que esse assunto será discutido

61

posteriormente. Quarto Informe: Modelo de Alocação – A Presidente solicitou que quem tiver sugestões

62

sobre o moledo de alocação de recursos da UFG que enviem por e-mail. Em seguida foi retomada a pauta

63

referente a convocação 027/2010 (vinte e sete de dois mil e dez) para a conclusão da mesma. Os próximos

64

três pontos foram relatados em bloco: Quadragésimo Segundo Ponto da Pauta: Processo

65

23070.020470/2010-41 – Acadêmico Exposição de Motivos – Quebra de Pré-Requisito – do Interesse do

66

Acadêmico Darllan Carvalho Prado do Curso de Agronomia. Quadragésimo Terceiro Ponto da Pauta:

67

Processo 23070.013447/2010-09 – Acadêmico Exposição de Motivos – Quebra de Pré-Requisito – do

68

Interesse do Acadêmico Thiago Garcia do Curso de Agronomia. Quadragésimo Quarto Ponto da Pauta:

69

Processo 23070.014019/2010-95 – Acadêmico Exposição de Motivos – Quebra de Pré-Requisito – do

70

Interesse do Acadêmico Rony Assis Carvalho do Curso de Agronomia, relatados pela Profª. Luciana Celeste
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71

Carneiro, com pareceres favoráveis. Em discussão e em seguida em votação os pareceres favoráveis da

72

relatora foram aprovados com o registro da unanimidade dos votos. Neste momento o Prof. Thiago André

73

Carreo Costa solicitou a inclusão de três processos referentes a acadêmicos do Curso de Medicina

74

Veterinária: Processo 23070.017811/2010-00 – Acadêmico Exposição de Motivos – Liberação de Pré-

75

Requisito – do Interesse do Acadêmico Willian Martins Silva do Curso de Medicina Veterinária. Processo

76

23070.018045/2010-92 – Acadêmico Exposição de Motivos – Liberação de Pré-Requisito – do Interesse

77

do Acadêmico Gabriel Vitorini do Curso de Medicina Veterinária. Processo 23070.018048/2010-26 –

78

Acadêmico Exposição de Motivos – Liberação de Pré-Requisito – do Interesse do Acadêmico Bruno

79

Bueno Amaral do Curso de Medicina. Processo 23070.04231/2010-38 – Acadêmico Exposição de Motivos

80

– Quebra de Pré-Requisito – do Interesse do Acadêmico Renato Augusto Lavrador do Curso de Medicina

81

Veterinária, relatados pelo Prof. Thiago André Carreo Costa, todos com pareceres favoráveis às solicitações

82

dos acadêmicos. Em discussão e em seguida em votação os pareceres do relator foram aprovados com o

83

registro da unanimidade dos votos. Quadragésimo Quinto Ponto da Pauta: Plano de Trabalho –

84

Professor Alexandre Choupina – do Interesse do Curso de Agronomia, relatado pela Profª. Luciana Celeste

85

Carneiro, ela relatou o plano de trabalho e informou que o professor estava solicitando alteração de carga

86

horária de 20 (vinte) horas para DE. Em discussão e em seguida em votação o plano de trabalho e a

87

solicitação de mudança de carga horária do professor foi aprovada com o registro de 22 (vinte e dois) votos

88

favoráveis e 1 (uma) abstenção. Quadragésimo Sexto Ponto da Pauta: Oferta de vagas – Resolução 984-

89

CEPEC/UFG – 1ª Etapa, relatado pela Presidente do Conselho: Edital de vagas remanescentes: Agronomia

90

7 (sete) vagas, Biomedicina 1 (uma) vaga, Ciências Biológicas 8 (oito) vagas, Ciência da Computação 5

91

(cinco) vagas, Direito 3 (três) vagas, Educação Física 2 (duas) vagas, Enfermagem 2 (duas) vagas,

92

Engenharia Florestal 2 (duas) vagas, Física 4 (quatro) vagas, Fisioterapia 0 (zero) não tem vagas, Geografia 8

93

(oito) vagas, Letras Inglês 5 (cinco) vagas, Letras Português 6 (seis) vagas, Matemática 1 (uma) vaga,

94

Medicina Veterinária 3 (três) vagas, Pedagogia 6 (seis) vagas, Química 8 (oito) vagas e Zootecnia 4 (quatro)

95

vagas. Em discussão e em seguida em votação a oferta de vagas foi aprovada com o registro da unanimidade

96

dos votos. Em seguida a Presidente disse que os projetos de pesquisa que não compareceram no conselho

97

serão aprovados ad-referendum e solicitou a inclusão de dois processos: SOLICITAÇÃO DE MUDANÇA

98

DE CARGA HORÁRIA: Prof. Dirceu Luiz Hermann – do Interesse do Curso de Pedagogia, a Presidente

99

leu o relato da comissão do conselho diretor com parecer favorável. Em discussão e em seguida em votação

100

o relato foi aprovado com o registro de 22 (vinte e dois) votos favoráveis e 1 (uma) abstenção.

101

SOLICITAÇÃO DE AFASTAEMENTO PARA CURSAR PÓS-DOUTORADO: Prof. Iraci Scopel – do

102

Interesse do Curso de Geografia, a Presidente leu o relato da comissão do conselho diretor com parecer

103

favorável. Antes da votação a Presidente disse que o CAJ deve pedir sim substituto para professores em Pós-

104

Doutorado, provavelmente não consegue, mas tem que mostrar que a qualificação é importante e disse que

105

pode relacionar a saída do professor ao mestrado em Geografia para a elaboração de um documento para

106

solicitação de substituto. Após várias discussões o Prof. Dimas Moraes Peixinho disse que no curso de

107

mestrado não há substituto. O Prof. Ari Raimann questionou como fica a saída do professor em relação ao

108

programa de mestrado. O Prof. Dimas Moraes Peixinho disse que para o programa é muito importante a
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109

qualificação do professor. Em votação o parecer favorável à solicitação foi aprovado com o registro da

110

unanimidade dos votos. Quadragésimo Sétimo Ponto da Pauta: Espaço das Profissões CAJ/UFG 2011 –

111

25 e 26/08/2011 – Solicitação de inclusão do evento no calendário 2011, solicitado pelo Prof. Antônio

112

Paulino da Costa Netto – A Presidente disse que este ponto já foi discutido na minicâmara de graduação, e

113

neste caso dispensa aprovação do conselho, pois não vai ir para o calendário, mas fica definido que o espaço

114

das profissões em Jataí será em período diferente do de Goiânia. Quadragésimo Oitavo Ponto da Pauta:

115

Outros assuntos – O Fabrízzio Alphonsus Alves Melo Nunes Soares sugeriu que tenha um CONPEEX aqui

116

no CAJ, para futuras discussões. A Presidente disse que a discussão sobre o CONPEEX será inserida na

117

pauta futuramente. Em seguida a Presidente informou que a comissão do PDI estava formada e que gostaria

118

de consultar o conselho se usará os membros dessa comissão para formar a comissão do planejamento do

119

CAJ. Após várias discussões o Prof. Giovanni Cavichioli Petrucelli falou que ele indicou o Prof. Gildiberto e

120

que mantém essa indicação na comissão de planejamento. O Prof. Ari Raimann disse que a idéia inicial era

121

diferente, que os membros dessa comissão seriam professores com experiência administrativa. O Prof.

122

Wanderley de Souza Alencar disse que o Prof. Marcos Wagner de Souza Ribeiro tem interesse em participar

123

da comissão de planejamento. A Profª. Cátia Regina Assis Almeida Leal disse que a comissão tem que vir em

124

um sentido mais amplo e que tem que ter um integrante representando os cursos do REUNI e questionou se

125

as pessoas que estão fora do conselho têm como discutir essa questão. A Presidente perguntou se a comissão

126

permanecia ou se formaria outra comissão para o planejamento e disse que uma comissão apenas com

127

conselheiros pode ficar engessada. O Prof. Fabrízzio Alphonsus Alves Melo Nunes Soares disse que tem que

128

verificar qual o propósito de cada um dentro da comissão. O Prof. Ari Raimann pediu para colocar seu nome

129

na comissão. A Prof. Maria Cristina Cardoso Pereira sugeriu o nome do Prof. Marcelo Cafrune. O Prof.

130

Dimas Moraes Peixinho disse que quem dá as diretrizes é o conselho diretor e que os problemas não

131

precisam ser resolvidos dentro da comissão, pode consultar outras áreas. O Prof. Ari Raimann disse que

132

pensa que deve ter um corpo técnico para agilizar o trabalho com o conhecimento de determinadas áreas para

133

as decisões com pelo menos cinco ou sete pessoas. A Presidente disse que gostaria que essa comissão fosse

134

formada hoje para participar da primeira reunião em Goiânia com o Prof. Orlando. O Prof. Fabrízzio

135

Alphonsus Alves Melo Nunes Soares sugeriu que defina primeiro um teto de quantidade de membros na

136

comissão. Prof. Wanderley de Souza Alencar sugeriu cinco pessoas e que o Prof. Ricardo de Mattos Santa

137

Rita tem que ficar. A Presidente disse que o Administrador Ricardo Porto Simões Mathias tem que fazer

138

parte da comissão. A Profª. Cecília Nunes Moreira disse que o Prof. Marcelo Cafrune é recém chegado no

139

CAJ. A Presidente disse que o professor do Curso de Direito pode ser o sexto membro da comissão para

140

assessoria jurídica. A Profª. Cecília Nunes Moreira disse que tem que ter um representante da fazenda. Após

141

várias discussões o Prof. Fabrízzio Alphonsus Alves Melo Nunes Soares sugeriu o nome do Prof. Américo

142

Nunes da Silveira Neto. Em seguida a Presidente conferiu os membros da comissão: Ricardo de Mattos

143

Santa Rita, Américo Nunes da Silveira Neto, Ricardo Porto Simões Mathias, Marcos Wagner de Souza, Ari

144

Raimann e Marcelo Cafrune (assessoria jurídica). A Profª. Cecília Nunes Moreira propôs que a comissão

145

preste conta ao conselho. A Presidente disse que essa comissão será permanente e consultou os conselheiros

146

por quanto tempo seria nomeada a comissão, após discussões ficou definido que a comissão será nomeada
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147

por dois anos. A Presidente disse que a comissão terá vigência no mesmo período do REUNI. O Prof.

148

Fabrízzio Alphonsus Alves Melo Nunes Soares sugeriu que a reitoria emita a portaria, a Presidente

149

concordou. Em seguida a aprovação da comissão e o seu período de vigência foram colocados em votação e

150

foram aprovados com o registro de 17(dezessete) votos favoráveis e 2 (duas) abstenções. O Prof. Giovanni

151

Cavichioli Petrucelli solicitou esclarecimento sobre problema jurídico referente a questionamentos sobre

152

documentação no caso de avaliação do MEC, seria coordenações de Cursos ou colegiados? Após muitas

153

discussões sobre o assunto o Prof. Igo Gomes Guimarães disse que se deve tomar cuidado com alguns pontos

154

na avaliação, pois tem coisas que tem que ser explicitadas, como por exemplo, livros. O Prof. Fabrízzio

155

Alphonsus Alves Melo Nunes Soares disse que vai encaminhar uma resolução sobre a questão de

156

coordenação e colegiado para ser encaminhado aos conselheiros. A Presidente disse que a coordenação tem

157

que se preparar para a avaliação do MEC. O Prof. Ari Raimann sugeriu que crie uma comissão para

158

avaliação do MEC, para auxiliar os cursos que serão avaliados. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente

159

declarou encerrada a reunião às 16:38 horas (dezesseis horas e trinta e oito minutos), da qual, para constar,

160

eu, Marinalva de Oliveira Teixeira, lavrei a presente ata que, lida e se achada em conforme, segue assinada

161

pela Presidente dos trabalhos e pelos conselheiros presentes à discussão e votação..........................................

162

Silvia Correa Santos___________________________________________________________

163

Allison Gustavo Braz__________________________________________________________

164

Ari Raimann_________________________________________________________________

165

Calixto Júnior de Souza________________________________________________________

166

Cátia Regina Assis Almeida Leal_________________________________________________

167

Cecília Nunes Moreira_________________________________________________________

168

Dimas Moraes Peixinho_________________________________________________________

169

Fábio Marineli________________________________________________________________

170

Fabrízzio Alphonsus Alves Melo Nunes Soares______________________________________

171

Gecirlei Francisco da Silva_______________________________________________________

172

Giovanni Cavichioli Petrucelli___________________________________________________

173

Igo Gomes Guimarães_________________________________________________________

174

Iraci Scopel_________________________________________________________________

175

Luciana Celeste Carneiro_______________________________________________________

176

Maria Cristina Cardoso Pereira___________________________________________________

177

Thiago André Carreo Costa______________________________________________________

178

Vânia Carmem Lima___________________________________________________________

179

Wagner Gouvêa dos Santos______________________________________________________

180

Wanderley de Souza Alencar_____________________________________________________

181

Wendy Carniello Ferreira________________________________________________________

182

Wesley Carmo Ramos__________________________________________________________

183

Marinalva de Oliveira Teixeira____________________________________________________

5

