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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DO
6
CAMPUS JATAÍ, REALIZADA EM 07 DE MARÇO DE 2007.
1 Aos sete dias (07) do mês de março (03) do ano de dois mil e sete (2007), às quatorze horas e quinze
2 minutos (14:15) reuniram-se, no Auditório do Centro de Ciências Agrárias e Biológicas Campus Jataí/UFG,
3 sob a presidência do diretor do CAJ, Prof. Edésio Fialho dos Reis, os membros do Conselho Profª. Adriana
4 Rodrigues Ribeiro, Coordenadora do Curso de Biomedicina; Prof. Alessandro Martins, Coordenador do
5 Curso de Física; Profª. Carla Afonso da Silva Bitencourt Braga, Coordenadora do Curso de Medicina
6 Veterinária; Profª. Cláudia Graziela Ferreira Lemes, Coordenadora do Curso de História; Prof. Edney Rocha
7 Freitas, Coordenador do Curso de Educação Física; Prof. Fernando Simões Gielfi, Coordenador do Curso de
8 Agronomia; Profª. Jaqueline Araújo Civardi, Coordenadora do Curso de Matemática; Profª. José Silvio de
9 Oliveira, Coordenador do Curso de Pedagogia; Prof a. Maria de Fátima Pessoa de Assis, Coordenadora do
10 Curso de Psicologia; Prof. Paulo Roberto Rodrigues Meira, Coordenador do Curso de Química, Profª. Silvia
11 Sobral Costa, Coordenadora do Curso de Ciências Biológicas; Prof a. Divina Nice Martins Cintra,
12 representando a Coordenação do Curso de Letras (Português e Inglês); Prof. Edgar Alain Collao Saenz,
13 representando a Coordenação do Curso de Zootecnia; Prof. Washington Mendonça Moragas, Coordenador
14 do Curso de Geografia; Prof. Marco Aurélio Carbone Carneiro, Coordenador do Programa de Pós15 graduação em Agronomia, Profª. Zilda Mariano de Fátima, representando os professores adjuntos; Profª.
16 Suely dos Santos Silva, representante dos professores assistentes; a servidora Patrícia de Araújo Costa,
17 representando os servidores técnico-administrativos; acadêmico Maurício Joaquim de Souza, representante
18 dos discentes, Profª. Silvia Correa Santos, Vice-diretora do CAJ. Verificado o “quorum”, o Sr. Presidente
19 declara abertos os trabalhos, começando pelo primeiro ponto da pauta: Informes - O Presidente informou
20 que, em reunião com a presidente da Fundação Educacional, o salário dos docentes desta instituição já foi
21 disponibilizado e que o convênio entre UFG e Fundação já começou a tramitar, informou ainda, que a
22 solicitação da Psicologia para a compra de alguns livros emergenciais foi autorizada pela FEJ e que a
23 solicitação de contratação de alguns novos técnico-administrativos também foi liberada. Em seguida, o
24 Presidente relatou que o Reitor estará em Jataí para a colação de grau e que, na ocasião, se reunirá com o
25 prefeito e o presidente da Fundação Educacional para tratar de assuntos de interesse do campus. Em seguida,
26 foram distribuídos dois anexos referentes a editais de concursos de professores substitutos do CAJ, para
27 análise das coordenações de cursos, no que se refere ao atendimento das expectativas de cada curso. O
28 Presidente solicitou aos coordenadores que enviem a freqüência dos docentes com antecedência e que
29 estejam atentos na elaboração da mesma. Em seguida ele informou que os Editais de Bolsa Permanência e
30 Bolsa Alimentação já estão sendo liberados e solicitou aos coordenadores que façam a divulgação dos
31 mesmos, entre os alunos. Continuando, o Presidente informou que o SAPP (Sistema de Acompanhamento de
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32 Projetos de Pesquisas) está funcionando desde o dia 02-03-2007 (dois de março de dois mil e sete), podendo
33 os projetos serem encaminhados à Secretaria Administrativa até a tarde do dia 08-03-2007 (oito de março de
34 dois mil e sete), data limite para entrega na Secretaria, já que os processos serão cadastrados em Goiânia no
35 dia 09-03-2007 (nove de março de dois mil e sete), não sendo possível seu envio por fax. Em seguida,
36 solicitou aos coordenadores que façam um cronograma semestral de utilização de retro projetores pelos
37 professores que necessitarem destes durante o semestre no campus da Riachuelo. O Prof. Paulo Roberto
38 Rodrigues Meira, questionou a respeito da reserva de data shows, por parte de alguns professores, para todo
39 o semestre. Diante do questionamento, o Presidente sugeriu que seja feita uma reunião específica para
40 resolver o problema e solicitou que a servidora Patrícia de Araújo Costa, faça a verificação sobre o
41 funcionamento dos aparelhos. O Presidente informou que o processo de contratação do serviço de telefonia
42 da UFG está tramitando, mas a PROAD está tendo dificuldades para concluir o processo de licitação. O
43 Presidente informou que no dia 13-03-2007 (treze de março de dois mil e sete) terá nova reunião para o
44 projeto final do CT-INFRA, e que provavelmente será escolhido o de um Centro Tecnológico da UFG.
45 Diante dessa informação, a Profª. Maria de Fátima Pessoa de Assis questionou a respeito do Projeto do
46 Biotério. Em resposta o Presidente sugeriu aos professores, que comecem a elaborar um projeto, para
47 quando o Edital do CNPq for lançado, o mesmo já esteja pronto. O Prof. Fernando Simões Gielfi solicitou
48 aos professores que cumpram os horários das disciplinas para que não haja conflito entre elas, caso contrário
49 os alunos serão prejudicados. O Prof. Washington Mendonça Moragas sugeriu que fosse elaborado um
50 quadro geral das disciplinas oferecidas como Núcleo Livre, a fim de melhorar a visualização das mesmas.
51 Em seguida, o Presidente informou que recebeu a proposta da Profª. Dinalva Donizete Ribeiro de um
52 Programa de Mestrado Multidisciplinar em Ciências Ambientais e solicitou a inclusão do mesmo na pauta, o
53 que foi aceito por todos. A proposta foi lida pelo Presidente, que a colocou em discussão e em seguida em
54 votação, sendo aprovada por unanimidade. Concluindo o primeiro item da pauta, o Presidente informou que
55 de acordo com o regimento da UFG, o Conselho Diretor tem vários membros, e dentre eles o presidente da
56 CIS (Comissão de Interação com a Sociedade), para auxiliar na questão da Extensão do Campus. Diante
57 disso, o Presidente colocou a sugestão em discussão e em seguida em votação, sendo aprovada por
58 unanimidade a incorporação deste membro ao Conselho Diretor com direito à voz e voto. Em seguida o
59 Presidente solicitou a inversão do terceiro item de pauta pelo segundo, o que foi aceito por todos. O
60 terceiro ponto da pauta: Recurso do concurso de professor substituto: Na seqüência, o Presidente
61 transferiu a Presidência da reunião do Conselho Diretor, para a Vice-Diretora do CAJ, Profª. Silvia Correa
62 Santos, a fim de que o terceiro item da pauta fosse discutido com imparcialidade, retirando-se, portanto, do
63 recinto. Assumindo a presidência da reunião, ela solicitou ao relator, Prof. Fernando Simões Gielfi, que
64 fizesse a leitura do parecer da Banca designada a avaliar o recurso. Ao final da leitura o parecer foi
65 inconclusivo, sendo pedido pelo relator maior esclarecimento, da Presidente da Banca do Concurso. Dessa
66 forma, a Profª. Jaqueline Araújo Civardi, fez a leitura de um documento da Coordenação de Matemática, no
67 qual finalizou pedindo a anulação do Concurso 001/2007/FEJ. Em discussão, foi sugerido pela Profª. Silvia

68 Correa Santos que sejam estabelecidas normas complementares nos editais do CAJ/UFG, para auxiliar os
69 componentes das bancas durante a avaliação. Durante a discussão o Prof. Marco Aurélio Carbone Carneiro,
70 solicitou que fosse registrada em ata a fala da Profª. Cláudia Graziella Ferreira Lemes, a qual comentou que
71 era um caso constrangedor, devido a candidata (que entrou com recurso) ser esposa do Diretor do Campus.
72 Nesse momento, a Profª. Cláudia Graziella Ferreira Lemes, solicitou que sua fala fosse registrada em ata e
73 ratificou dizendo que por ser um caso delicado, realmente a aprovação do pedido do processo, poderia
74 causar “buchichos” entre os alunos e os professores do CAJ, causando dúvidas quanto ao resultado final do
75 concurso. Ao final da discussão, em função dos novos esclarecimentos, pedidos pela banca de avaliação do
76 recurso, o relator fez um novo parecer, no qual deliberou pela manutenção da resolução da banca do
77 concurso. Em discussão e em seguida em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer final do relator.
78 Em seguida, o Presidente retornou à reunião assumindo a Presidência da mesma. Como segundo ponto da
79 pauta: Compras emergenciais para o CAJ, o Presidente solicitou que seja feita uma relação com os
80 pedidos de compra com os respectivos valores reais de mercado, sendo a mesma enviada para o e-mail da
81 Profª. Silvia Correa Santos (scscorrea@yahoo.com.br). A Profª. Silvia Sobral Costa questionou sobre o
82 assunto que será tratado na reunião do dia 14-03-2007 (quatorze de março de dois mil e sete) com os
83 engenheiros do CEGEF, diante do questionamento, o Presidente informou que será sobre Internet, reformas
84 e pequenas construções. Continuando, ele informou que ficou acertado com o Reitor, que no próximo ano, a
85 Universidade disponibilizará um espaço para a cerimônia de colação de grau. Finalizando, o Presidente
86 informou que deve-se discutir a questão de veículos para o Campus, tais como: ônibus, carro de passeio e
87 uma camionete, e também solicitou que um grupo de professores acompanhe os engenheiros do CEGEF, na
88 terça-feira dia 13-03-2007 (treze de março de dois mil e sete), que estarão no CAJ, fazendo um levantamento
89 das necessidades de construções e reformas. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declara encerrada a
90 sessão às dezessete horas e quinze minutos, da qual, para constar, eu, Simone Rezende do Carmo, lavrei a
91 presente ata que, lida e se achada em conforme, segue assinada pelo presidente dos trabalhos e pelos
92 conselheiros presentes à discussão e votação.......................................................................................................
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