SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
CAMPUS JATAÍ
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DO
CAMPUS JATAÍ, REALIZADA EM 25 DE FEVEREIRO DE 2008.
1Aos vinte e cinco (25) dias do mês de fevereiro (02) do ano de dois mil e oito (2008) às quinze
2horas e dezoito minutos (15:18) reuniram-se na Sala quatro, Bloco A, Unidade Riachuelo Campus
3Jataí/UFG, sob a presidência da Diretora do CAJ, Profa. Silvia Correa Santos, os membros do
4Conselho: Prof. Alessandro Martins Coordenador do Curso de Física; Profª. Carla Afonso da Silva
5Bitencourt Braga, Coordenadora do Curso de Medicina Veterinária; Profª. Cristiane Souza Borzuk,
6Coordenadora do Curso de Psicologia; Prof. Edney Rocha Freitas, Coordenador do Curso de
7Educação Física; Profª. Elaine Castelhano Barbosa, Coordenadora do Curso de Ciências Biológicas;
8Profª. Elizabeth Gottschalg Raimann, Coordenadora do Curso de Pedagogia; Prof. Euter Paniago
9Júnior, Coordenador do Curso de Agronomia; Profª. Luciana Aparecida Elias, representando a
10Coordenação do Curso de Matemática; Profª. Luciana de Oliveira Berreta, Coordenadora do Curso
11de Ciência da Computação; Prof. Paulo Roberto Rodrigues Meira, Coordenador do Curso de
12Química; Prof. Marcos Antonio Menezes, representando a Coordenação do Curso de História;
13Profa. Maria de Lourdes Faria dos Santos Paniago, representando a Coordenação do Curso de
14Letras (Português e Inglês); Profª. Vera Lúcia Banys, Coordenadora do Curso de Zootecnia; Prof.
15Marco Aurélio Carbone Carneiro, Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Agronomia;
16Profª. Suely dos Santos Silva, representante dos Professores assistentes; Profª. Vera Lúcia Dias da
17Silva Fontana, representante dos Professores adjuntos; Profa. Zilda de Fátima Mariano, Assessora
18de Extensão e Cultura do CAJ; os servidores Flávio Pereira Diniz, Marilda Maria Ferreira Soares e
19Otajiba Antônio da Silva, representantes dos servidores técnico-administrativos, e o Prof. João
20Batista Pereira Cabral, Vice-Diretor do CAJ. Verificado o “quorum”, a Sra. Presidente declarou
21abertos os trabalhos, começando pelo Primeiro ponto da pauta: Informes – (1º- Informe – Fundação
22Educacional de Jataí) – A Presidente iniciou a reunião informando que chegou até ela
23questionamentos sobre o pagamento dos funcionários da FEJ e segundo alguns funcionários, foi
24dito pela Presidente da FEJ que eles não estão recebendo porque a Diretora do Campus pediu para
25segurar salário deles e só pagar quando for pagar os professores, o que não é verdade, o que
26realmente foi dito é que esperava-se que funcionários e professores recebessem. Em seguida a
27Presidente informou que a ADCAJ esta mobilizando para atuar junto ao conselho da FEJ. Neste

28momento o Prof. Edney Rocha Freitas comentou que o quadro de funcionários da FEJ está muito
29“inchado”. A Presidente disse que está fazendo o possível para diminuir o quadro de funcionários
30da FEJ e citou como exemplo o pessoal da limpeza que serão contratados pela empresa Sublime que
31já presta serviços para o Campus. A Presidente comentou ainda que vai lutar para que o convênio
32seja cumprido. Após discussões sobre diversos problemas com a FEJ, os conselheiros chegaram ao
33consenso de que deve-se convidar o conselho da FEJ para participar de uma reunião com o
34Conselho Diretor do Campus, para que sejam tratados assuntos do interesse do Campus Jataí/UFG.
35Neste momento a Presidente iniciou o terceiro ponto, invertendo a pauta. Terceiro ponto da pauta:
36Definição Urgente de vagas de Técnico – Administrativos para o REUNI – A Presidente informou
37que foi publicado no Diário Oficial de dezenove de fevereiro de dois mi e oito, vagas para a UFG
38com lotação em Goiânia e quatro técnico-administrativos do Campus Jataí, pediram transferência
39para Goiânia, mas isto ocorrerá se o código de vaga for liberado para o Campus, quando o código
40for liberado, aí sim o servidor será liberado, informou ainda que os técnicos que solicitaram
41transferência são: o bibliotecário, dois técnicos em assuntos educacionais e um administrador. Estas
42vagas serão trocadas por uma vaga para bibliotecário e mais três para assistentes administrativos. A
43Presidente disse que foi conversado em Goiânia para verificar esta permuta e há sinalização de que
44será concedida. Prosseguindo a Presidente informou que em reunião de diretores na sexta-feira
45passada, reunião esta que o Prof. João Batista Pereira Cabral participou, foi informado que entre
46seis e sete de março a comissão REUNI irá até Brasília para entregar proposta, a Presidente disse
47que fará o possível para entrar nesta comissão. Ainda falando a respeito de Reunião de Diretores a
48Presidente informou que o ponto principal é que foi solicitada ao Campus a definição das vagas dos
49técnico-administrativos que serão solicitados e esta é a chance de direcionar técnicos de laboratórios
50para as áreas descobertas. Em seguida a Presidente solicitou que fosse formada uma comissão e
51disse que o prazo é até amanhã (vinte e seis de fevereiro de dois mil e oito) para definir estas vagas,
52comentou ainda que seria interessante que a comissão que trabalhou na elaboração do REUNI: Prof.
53Washington Mendonça Moragas (Direito), Prof. Euter Paniago Júnior (Engenharia Florestal), Profª.
54Ana Lúcia Rezende Souza (Fisioterapia) e Prof. Marcos Antônio Menezes (Artes Visuais),
55participassem da atual comissão e após realizados os trabalhos que o encaminhamento seja avaliado
56pelo Conselho Diretor. Neste momento o Prof. João Batista Pereira Cabral disse que as vagas são
57destinadas ao Campus e não aos cursos. Em seguida a Profª. Luciana Elias sugeriu que fosse
58discutida a autonomia desta comissão para que não fosse necessário voltar ao Conselho Diretor com
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59a definição das vagas (Este encaminhamento não foi votado). Após discussões a comissão foi
60formada pelos seguintes membros: Prof. Euter Paniago Júnior, Prof. João Batista Pereira Cabral,
61Prof. Marcos Antônio Menezes, Profª. Ana Lúcia Rezende Souza, Prof. Washington Mendonça
62Moragas, Profª. Elizabeth Gottschalg Raimann e o Servidor Flávio Pereira Diniz. Em seguida o
63Prof. Edney rocha Freitas perguntou se após o concurso pra técnico-administrativos com o
64preenchimento das dezenove vagas se o quadro de pessoal de FEJ seria mantido. A Presidente
65respondeu que entrando estas vagas, será necessário colocar alguns funcionários a disposição da
66FEJ, pois o quadro não pode absorver todos estes funcionários. Em seguida o Prof. João Batista
67Pereira Cabral avisa que as vinte e nove vagas serão distribuídas entre os anos de dois mil e nove a
68dois mil e doze. Em sequência a Profª. Maria de Lourdes Faria Santos Paniago sugeriu que fosse
69passado um e-mail para o encaminhamento sugestões para a comissão, o e-mail do Prof. João
70Batista Pereira Cabral foi passado para os conselheiros. Em seguida foi marcada para até amanhã
71(vinte e seis de fevereiro de dois mil e oito) às 09:00 horas a reunião da comissão que será na sala
72da direção Unidade Riachuelo. A partir deste momento a Presidente prosseguiu a reunião passando
73mais informes: (2º- Informe – CEGRAF) – A Presidente informou que o CEGRAF está oferecendo
74serviços gráficos e promete cobrir qualquer orçamento feito por outras empresas, informou ainda
75que o CEGRAF disponibilizará para todos a proposta do REUNI. (3º- Informe – Funções
76gratificadas) – A Presidente informou que a Reitoria vai tentar conseguir o maior número de
77gratificações com o REUNI para repassar para as unidades, mas ressaltou que a maioria dos
78departamentos em Goiânia não tem gratificações. (4º- Informe – Cartões do Lula) - a UFG tem
79dezenove cartões que são usados para despesas com transportes, compras e atividades excepcionais
80e foi até falado que a UFG usa pouco estes cartões. (5º- Informe – Banco de Professores
81Equivalentes) – A Presidente informou que já está funcionando o banco de professores equivalentes
82e as vagas oriundas de falecimento, aposentadoria ou exoneração voltam para a própria
83universidade. Por isso, a vaga da Profª. Adriana Rodrigues Ribeiro já será preenchida. (6º- Informe
84– Pró-Labore – Bancas de concursos) – A Presidente comunicou que os professores de outras
85instituições receberão pelos trabalhos prestados: R$103,00 (cento e três reais) por dia e que a
86direção está empenhada em conseguir o pagamento da mesma forma, para os professores do
87Campus que estão participando de bancas. (7º- Informe – Preços nos pedidos de materiais) - A
88Presidente alertou para que se informe nos pedidos preços corretos, pois muitos pedidos não tem
89sido atendidos por ter essa informação incorreta. (8º- Informe – SICAD 2007) – A Presidente
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90informou que na última reunião de diretores, foi entregue uma tabela com distribuição das horas
91exercidas por todos os professores do CAJ em cada tipo de atividade (ensino, orientação, pesquisa,
92etc.) cópia desta tabela será encaminhada para as coordenações. Informou ainda que nesta semana o
93SICAD não está disponível. (9º- Informe – LINUX) - A Presidente informou que o CERCOMP
94instalará o LINUX nos computadores da UFG e que a Empresa LINUX ofereceu R$ 300,00
95(trezentos reais) para a UFG por cada computador que o sistema operacional seja instalado. (10º96Informe – Economias nas contas de água, luz e telefone) – A Presidente informou que o CEGEF e o
97DMP promoverão campanha para a redução nas contas de água, luz e telefone e o montante
98economizado retornará pra a própria unidade. (11º- Informe – Concurso para professor titular) - A
99Presidente informou que antes apenas professores adjuntos com cinco ou mais anos de exercício
100poderiam fazer concurso pra titular. Essa exigência não mais existe, portanto, a UFG deseja saber
101quem tem interesse em fazer concurso para titular. Após estes informes a Presidente prosseguiu
102com o Segundo ponto da pauta: Definição Urgente de vagas de Técnico em laboratórios, para 2008
103– A Profª. Carla Afonso da S. Bitencourt Braga listou no quadro negro as áreas de laboratórios para
104as quais foram solicitadas vagas para técnicos: Laboratório de Botânica, Laboratório de genética,
105Laboratório de Bioquímica, Laboratório de Anatomia Humana, Laboratório de Anatomia Animal,
106Laboratório de Física, Laboratório de Química, Laboratório Geografia (Técnico em Meteorologia) e
107Ambulatório Veterinário (Técnico em Enfermagem). Após listar as áreas a Profª. Carla Afonso da
108S. Bitencourt Braga explicou que para escolher as áreas foram avaliados vários critérios entre eles a
109carga horária, após discussões o Prof. Euter Paniago listou os critérios usados durante a escolha
110dessas áreas, para esclarecer algumas dúvidas: Primeiro - O número de pedidos que a comissão
111recebeu; Segundo – A carga horária de utilização de cada curso; Terceiro – Planos (disciplinas,
112carga horária) e com isso foram selecionados seis laboratórios: Laboratório de Botânica,
113Laboratório de genética, Laboratório de Bioquímica, Laboratório de Anatomia Humana,
114Laboratório de Anatomia Animal, Laboratório de Física. Neste momento o Prof. João Batista
115Pereira Cabral sugeriu que contemple estes seis laboratórios e que os outros três sejam
116contemplados na próxima vez. A Presidente concordou com este encaminhamento. Após as
117discussões seguiu a votação para a aprovação das vagas para técnicos em laboratórios em votação
118registraram-se dezessete votos favoráveis, duas abstenções e um voto contrário, portanto foram
119aprovados os seis laboratórios. Neste momento o Prof. Marcos Antonio Menezes perguntou se os
120professores que passaram no concurso vão chegar logo. A Presidente respondeu que provavelmente
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121os professores chegarão em abril de dois mil e oito. Nada mais havendo a tratar, a Srª. Presidente
122declara encerrada a sessão às (17:20) dezessete horas e vinte minutos, da qual, para constar, eu
123Marinalva de Oliveira Teixeira, lavrei a presente ata que, lida e se achada em conforme, segue
124assinada pela Presidente dos trabalhos e pelos conselheiros presentes à discussão e votação………..
125Silvia Correa Santos ____________________________________________________________
126Alessandro Martins_____________________________________________________________
127Carla Afonso da S. Bitencourt Braga _______________________________________________
128Cristiane Souza Borzuk _________________________________________________________
129Edney Rocha Freitas ___________________________________________________________
130Elaine Cristina Castelhano Barbosa________________________________________________
131Elizabeth Gottschalg Raimann____________________________________________________
132Euter Paniago Júnior ___________________________________________________________
133Flávio Pereira Diniz ____________________________________________________________
134João Batista Pereira Cabral _______________________________________________________
135Luciana Aparecida Elas __________________________________________________________
136Luciana de Oliveira Berreta_______________________________________________________
137Marco Aurélio Carbone Carneiro ___________________________________________________
138Maria de Lourdes Faria dos Santos Paniago___________________________________________
139Marcos Antonio Menezes_________________________________________________________
140Marilda Maria Ferreira Soares______________________________________________________
141Otajiba Antônio da Silva__________________________________________________________
142Paulo Roberto Rodrigues Meira ____________________________________________________
143Vera Lúcia Banys________________________________________________________________
144Vera Lúcia Dias da Silva Fontana___________________________________________________
145Zilda de Fátima Mariano __________________________________________________________
146Marinalva de Oliveira Teixeira ______________________________________________________
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