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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS - CAMPUS JATAÍ 

ATA Nº. 003/2012/CAJ/UFG 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DO CAMPUS JATAÍ 

REALIZADA EM 28 DE MARÇO DE 2012. 

Aos vinte e oito dias do mês de março do ano de dois mil e doze às quatorze horas e doze minutos reuniram-1 

se no auditório maior da Unidade Jatobá, Campus Jataí/UFG, sob a presidência do Prof. Wagner Gouvêa dos 2 

Santos, Diretor do Câmpus Jataí-UFG, os membros do Conselho Diretor: Prof. Vilmar Antônio Ragagnin, 3 

Coordenador do Curso de Agronomia; Prof. Alexandre Braoios, Coordenador do Curso de Biomedicina; 4 

Prof.ª. Cátia Regina Assis Almeida Leal, Coordenadora do Curso de Educação Física; Prof. Antônio Paulino 5 

da Costa Netto, Coordenador do Curso de Ciências Biológicas; Prof. Marcelo Silva Freitas, Vice-6 

Coordenador do Curso de Ciência da Computação; Prof. Marcelo Eibs Cafrune, Coordenador do Curso de 7 

Direito; Prof. Evandro César Clemente, representando a Coordenação do Curso de Geografia; Prof.ª Marlene 8 

Andrade Martins, Vice-Coordenadora do Curso de Enfermagem; Prof. Wendy Carniello Ferreira, 9 

Coordenado do Curso de Engenharia Florestal; Prof. Fábio Marineli, Coordenador do Curso de Física; Prof. 10 

Rodrigo Paschoal Prado, Coordenador do Curso de Fisioterapia; Prof. Marcos Antonio de Menezes, 11 

Coordenador do Curso de História; Prof.ª. Divina Nice Martins Cintra, Vice-Coordenadora do Curso de 12 

Letras; Prof. Esdras Teixeira Costa, Coordenador do Curso de Matemática; Prof. Cássio Aparecido Pereira 13 

Fontana, Coordenador do Curso de Medicina Veterinária; Prof.ª Elis Regina da Costa, Coordenadora do 14 

Curso de Pedagogia; Prof.ª Marciana Gonçalves Farinha, Coordenadora do Curso de Psicologia; Prof. Edgar 15 

Alain Collao Saenz, Coordenador do Curso de Zootecnia; Prof. Francismário Ferreira dos Santos, 16 

Coordenador do Curso de Química;  Prof. Alessandro Martins, Vice-Diretor do Câmpus Jataí-UFG; Prof. 17 

Ricardo Alexandre Figueiredo de Matos, Presidente da CIS; Prof.ª Cecília Nunes Moreira, representante dos 18 

Professores Adjuntos; Os Técnico-Administrativos: Alécio Perini Martins, Marcos Humberto Silva de Assis,   19 

Ricardo Porto Simões Mathias e Thiago Oliveira Lima, representando os Técnico-Administrativos; Prof.ª. 20 

Alessandra Feijó Marcondes Viu, representante dos Professores Associados; João Victor de Souza Cyrino e 21 

Michaela Andrea Bette Camara, representantes dos Discentes; Verificado o “quórum”, o Sr. Presidente 22 

declarou abertos os trabalhos, pelo Primeiro Ponto da Pauta: Informes  - Primeiro Informe: Colações de 23 

Grau e Presença do Reitor no CAJ/UFG – O Presidente informou que devido a realização das colações de 24 

grau o Reitor estava presente no Câmpus e que veio falar com os conselheiros, disse ainda que a ordem da 25 

pauta seria alterada e que os projetos PROLICEN seriam inseridos na pauta e passados em seguida a fala do 26 

Reitor.  O Prof. Edward Madureira Brasil cumprimentou a todos e disse que tinha grande satisfação em 27 

participar do Conselho Diretor, não como ponto de pauta, pois sua vinda à Jataí foi para a realização das 28 

colações de grau, mas para a colocação de algumas sinalizações, pois esse é um espaço privilegiado. Disse 29 

que o tempo ocupado na reunião não poderia ser longo, em seguida falou que estava em Jataí desde ontem e 30 

que ficará até sexta-feira pela manhã devido ao CONSUNI. Disse que hoje já havia reunido com a Direção 31 

do CAJ/UFG e que teria mais reuniões hoje e amanhã. Falou da satisfação em perceber os avanços do 32 

Câmpus Jataí, assim como dos outros campi da UFG. Disse que a expansão estava sendo concretizada. Em 33 
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seguida falou sobre o projeto de lei que prevê funções gratificadas e vagas que passou hoje pela comissão e 34 

segue para ser apreciado pela comissão de constituição e justiça, disse que há uma perspectiva de aprovação 35 

deste projeto de lei e que o mesmo estava andando com velocidade máxima e em breve deve sair a 36 

autorização para concursos para completar a expansão, concursos já pactuados. Outra informação foi que 37 

houve um atraso do Ministério do Planejamento para a revisão dos cargos de professores, disse que o 38 

Ministério do Planejamento já teve uma reunião com o PROIFES e a novidade foi que o Ministro solicitou 39 

que a ANDIFES faça parte da discussão sobre a carreira e o acordo deve sair antes do final do semestre. 40 

Disse ainda, que a ANDIFES apresentou uma pauta com questões emergenciais e isso tem haver o momento 41 

que o CAJ está passando, a questão do quadro de Técnico-Administrativos que passou a ter reposição apenas 42 

no ano de 2010, já a reposição de professores iniciou-se em 2007. Essa situação gera um déficit de Técnico-43 

Administrativos e de professores e para solucionar esta situação o MEC tem que criar vagas gradativamente 44 

em projetos de lei, até que o problema seja totalmente solucionado. Em seguida ele falou que já teve uma 45 

reunião com o atual secretário da educação e que deixou claro o problema para que fosse buscada uma 46 

solução, disse que a vantagem de ter um secretário da educação que já foi reitor é interessante, pois ele 47 

conhece os problemas que cada Campi tem. Disse que em relação ao CAJ a questão da Fundação 48 

Educacional de Jataí foi discutida em inúmeras reuniões para a busca de uma solução e que a reitoria estava 49 

tentando conseguir a liberação de recurso junto ao MEC para o CAJ. Continuou dizendo que o Governo 50 

Estadual irá pagar a biblioteca e um auditório para o CAJ e que os projetos estão prontos. Disse que sabe que 51 

os problemas não são só esses, mas que as construções, mesmo com problemas em algumas licitações 52 

estavam andando. Em seguida disse que quanto às perspectivas institucionais a divisão de recurso tem dado 53 

autonomia aos campi para agir de forma independente, o CAJ passa a contar com orçamento definido e pode 54 

agir em prol desse orçamento. Outro avanço é o estatuto, onde o CAJ passa a ter autonomia e a prerrogativa 55 

de abranger sua área e outras mudanças quanto a representatividade do CAJ tornam mais próximas. Disse 56 

que gostaria muito que isso fosse aprovado ainda neste ano e que isso reflete o momento da universidade. 57 

Em seguida ele disse que o Prof. Cássio Pereira Fontana questionou porque Goiânia tem mais professores 58 

que Jataí, então ele respondeu que isso foi feito em outro momento e que foi pactuado dessa forma, tem a 59 

história de cinquenta anos da UFG e que foi conseguindo tudo nesse tempo. Disse que tem que pensar no 60 

futuro uma forma que veja a universidade como um todo e que o caminho das Universidades Mulitcampi é 61 

irreversível, pode ser que ocorra desmembramento, mas a regra não será esta. Disse que o ponto de pauta do 62 

conselho era perfeito, dividir orçamento e vagas de professores era um passo muito interessante. Em seguida 63 

falou que ficava feliz ao saber que o CAJ caminhava nesse sentido e que os modelos auxiliam na 64 

distribuição. Disse que era o momento pensar nas propostas curriculares na UFG de forma geral, o 65 

quantitativo de professores na UFG está acima do que deveria, quando se leva em conta a relação aluno 66 

professor e olhando isso de perto percebe-se duas coisas: primeiro: a oferta de disciplinas na UFG é muito 67 

particularizada e é feita de forma equivocada para cumprir o histórico. Disse que isso ocorre em toda a 68 

universidade, como por exemplo, aqui tem sala com cinco alunos que poderia ser juntada com outros. 69 

Segundo: as propostas curriculares extremamente pesadas ao ponto do curso de medicina ter 50 % (cinquenta 70 

por cento) a mais da carga horária exigida pela LDB, então porque isso? Questionou se pode ser que estejam 71 
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colocando disciplinas demais para nossos alunos? Isso ocorre por várias razões. Após algumas discussões o 72 

Prof. Edward Madureira Brasil disse que as resoluções são abertas e que no estatuto deve-se pensar nisso. 73 

Neste momento a Prof.ª Alessandra Feijó Marcondes Viu pediu para que a reitoria solicitasse junto ao 74 

CEGEF melhoria nas obras e questionou como proceder no caso das obras, o que fazer? O Prof. Edward 75 

Madureira Brasil disse que o CEGEF tem um zelo em relação às obras e qualquer obra que seja realizada terá 76 

crítica, pois cada um tem uma visão diferente. O CEGEF tem um patamar de qualidade bem melhor que 77 

momentos anteriores. Disse que iria marcar uma conversa com o CEGEF para ver a possibilidade de solução 78 

do caso de Jataí, mas tem uma limitação de recurso, porém, não tem dificuldade em tentar resolver a 79 

situação. O Prof. Helder Barbosa Paulino solicitou uma reunião do Conselho Diretor com a Reitoria. O Prof. 80 

Prof. Edward Madureira Brasil disse que sim, pode ser marcada a reunião, em seguida se despediu e 81 

agradeceu os conselheiros. Em seguida houve uma inclusão de ponto de pauta: Projetos PROLICEN, 82 

relatados pela Prof.ª Eliana Melo Machado Moraes: Projetos Aprovados: Explorando o Domínio Afetivo na 83 

Aprendizagem de Escrita em Língua Inglesa – Coordenadora: Prof.ª Santinha Neuda Alves do Lago; 84 

Aquecimento Global: Mito ou realidade, uma análise nos livros didáticos – Coordenadora: Prof.ª Zilda de 85 

Fátima Mariano; Estágio e Pesquisa na Formação Inicial de Professores: Um Estudo da Experiência do 86 

Curso de Ciências Biológicas da UFG - Câmpus Jataí no período de 2006 a 2011 – Coordenador: Prof. 87 

Regisnei Aparecido de Oliveira Silva; A pesquisa na formação de professor de Língua Portuguesa – 88 

Coordenadora Prof.ª Maria de Lourdes Faria dos Santos Paniago, após o relato em discussão, os projetos 89 

foram aprovados com o registro de 29 (vinte e nove) votos favoráveis e 1 (uma) abstenção. Projetos 90 

Aprovados com Ressalvas: Material Didático para o Ensino de Geografia – Coordenador: Prof. João Batista 91 

Pereira Cabral (Condicionado a rever os objetivos do projeto do coordenador; Construção de Blog para 92 

divulgação de material cartográfico do Sudoeste de Goiás – Coordenador Iraci Scopel (Condicionado a rever 93 

o título e alguns aspectos do plano de trabalho do aluno); Atividades Práticas de Microbiologia em Escolas 94 

Públicas do Município de Jataí – GO – Coordenador: Prof. Marcos Lázaro Moreli (Condicionado a rever o 95 

plano de trabalho do aluno e os objetivos do Projeto do Coordenador); Formação Continuada dos Professores 96 

de Educação Física: Evidências no Cenário Jataiense – Coordenadora: Prof.ª Ângela Rodrigues Luís 97 

(Condicionado a rever o plano de trabalho do aluno e alguns aspectos dos objetivos do projeto do 98 

coordenador; Procedimentos de Interpretação de textos no livro didático “Português – Linguagens do 3º e 4º 99 

Ciclos do Ensino Fundamental das Escolas Públicas” – Coordenadora: Prof.ª Vânia Carmem Lima 100 

(Condicionado a revisão de objetivos); Análise das abordagens da Geografia agrária nos livros didáticos e 101 

apostilas do ensino básico adotados na rede pública e privada de Jataí-GO – Coordenador: Prof. Evandro 102 

César Clemente (Condicionado a reformulação do plano de trabalho do aluno), após o relato em discussão, 103 

os projetos foram aprovados com o registro da unanimidade dos votos. Em seguida o Presidente continuou 104 

com os informes – Segundo Informe: Solicitação de autorização para realização da primeira feira de 105 

troca e barganha literária, solicitação do Acadêmico Paulo Roberto, Curso de Ciências Biológicas – O 106 

Presidente questionou ao Conselho o que fazer neste caso. O Prof. Antônio Paulino da Costa Netto disse que 107 

isso poderia ser vinculado a um projeto, o Presidente disse que como o aluno solicitante é do Curso de 108 

Ciências Biológicas, então o Prof. Antônio Paulino da Costa Netto faria os encaminhamentos. Terceiro 109 
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Informe: Feira Gastronômica – O Presidente informou que a direção autorizou a realização da Feira 110 

Gastronômica, na Unidade Riachuelo, a feira é organizada pelo Núcleo do Câncer de Jataí. Em seguida o 111 

Acadêmico João Victor de Souza Cyrino falou sobre o ocorrido com o edital de estágio para o CAJ, disse que 112 

uma errata foi publicada informando que todos os cursos poderiam se inscrever, mas não foi obedecida 113 

devido a competência de emissão de errata não ser do CAJ e por isso inscrições de alunos foram indeferidas, 114 

disse ainda que isso foi um erro grave. O Presidente disse que já havia tomado conhecimento do fato, que a 115 

culpa foi assumida e as providências foram tomadas junto a PROGRAD. Neste momento houve uma 116 

antecipação de ponto da pauta, sendo apreciado. Quadragésimo Sexto Ponto da Pauta: Processo: 117 

23070.006097/2012-88 - Solicitação de Alteração de carga horaria do Prof. Willian Ferreira da Silva- 118 

do interesse do curso de Geografia, relatado pelo Prof. Alessandro Martins, parecer favorável. Em discussão, 119 

a Profª. Cecília Nunes Moreira disse que a preocupação era sobre a saída de um doutor e entrada de um 120 

mestre. O Prof. Evandro César Clemente disse que o professor está cursando doutorado. Após algumas 121 

discussões, em votação o parecer favorável foi aprovado com o registro de 27 (vinte e sete) votos favoráveis, 122 

1 (um) contrário e 4 (quatro) abstenções. Em seguida houve mais uma antecipação de ponto da pauta, sendo 123 

apreciado o Quinquagésimo Nono Ponto da Pauta: Apresentação do Relatório de Aplicação de 124 

Orçamento 2011 e Perspectivas para 2012, apresentado pelo Prof. Alessandro Martins. O Prof. Alessandro 125 

Martins disse que a apresentação seria feita em duas partes e que queria deixar claro que a gestão foi 126 

assumida em setembro de 2011 (dois mil e onze) e que o orçamento já estava comprometido. Ele iniciou a 127 

apresentação com o Relatório de Execução Orçamentária Ano base 2011 (dois mil e onze), informando que o 128 

Recurso Alocado ao Campus Jataí (Matriz ANDIFES) foi: Capital: R$  2.116.916,83 (dois milhões, cento e 129 

dezesseis mil, novecentos de dezesseis reais e oitenta e três centavos); Custeio: R$ 5.443.500,85 (cinco 130 

milhões, quatrocentos e quarenta e três mil, quinhentos reais e oitenta e cinco centavos); Recurso PNAES: 131 

Capital: R$  540.000,00 (quinhentos e quarenta mil reais) e Custeio: R$ 759.007,67 (setecentos e cinquenta e 132 

nove mil, sete reais e sessenta e sete centavos). Em seguida ele apresentou o Detalhamento de Gastos Ano 133 

Base 2011(dois mil e onze): Natureza da Despesa Executado- Diárias - Pessoal Civil R$ 177.141,81 (cento e 134 

setenta e sete mil, cento e quarenta e um reais e oitenta e um centavos); Auxílio Financeiro a Estudantes R$ 135 

35.430,00 (trinta e cinco mil, quatrocentos e trinta reais); Material de Consumo R$ 794.325,02 (setecentos e 136 

noventa e quatro mil, trezentos e vinte e cinco reais e dois centavos); Passagens e Despesas com Locomoção 137 

R$ 15.204,37 (quinze mil, duzentos e quatro reais e trinta e sete centavos); Outros Serviços de Terceiros - 138 

Pessoa Física R$ 275.781,53 (duzentos e setenta e cinco mil, setecentos e oitenta e um reais e cinquenta e 139 

três centavos); Locação de mão-de-obra R$ 1.939.653,08 (um milhão, novecentos e trinta e nove mil, 140 

seiscentos e cinquenta e três reais e oito centavos); Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica R$ 141 

815.940,45 (oitocentos e quinze mil, novecentos e quarenta reais e quarenta e cinco centavos); Obrigações 142 

Tributárias e Contributivas R$ 11.937,84 (onze mil, novecentos e trinta e sete reais e oitenta e quatro 143 

centavos); Despesas de Exercícios Anteriores R$ 43.332,47 (quarenta e três mil, trezentos e trinta e dois reais 144 

e quarenta e sete centavos); Indenizações e Restituições R$ 5.126,42 (cinco mil, cento e vinte e seis reais e 145 

quarenta e dois centavos); Obrigações Tributárias e Contributivas - Operações Intra - Orçamentárias R$ 146 

8.840,01 (oito mil, oitocentos e quarenta reais e um centavo); Obras e Instalações R$ 779.416,10 (setecentos 147 
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e setenta e nove mil, quatrocentos e dezesseis reais e dez centavos); Equipamentos e Material Permanente R$ 148 

1.120.340,96 (um milhão, cento e vinte mil, trezentos e quarenta reais e noventa e seis centavos), totalizando 149 

R$ 6.022.470,06 (seis milhões, vinte e dois mil, quatrocentos e setenta reais e seis centavos). Valores não 150 

executados em 2011(dois mil e onze): Capital: R$ 529.099,91 (quinhentos e vinte e nove mil, noventa e nove 151 

reais e noventa e um centavos); Custeio: R$ 1.008.847,71 (um milhão, oito mil, oitocentos e quarenta e sete 152 

reais e setenta e um centavos). Em seguida ele apresentou as obras não executadas: Reforma do antigo 153 

gabinete de professores da Unidade Jatobá (Cidade universitária); Ampliação do prédio dos cursos de pós-154 

graduação do CAJ/UFG; Galpão de Piscicultura, Durante o ano de 2011 foi disponibilizado ao CAJ/UFG.  O 155 

Prof. Alessandro Martins explicou que quanto ao recurso que não foi utilizado, foi realizada uma reunião em 156 

Goiânia para questionamentos e foi negociada a possibilidade de reaver o recurso. O Prof. Cássio Aparecido 157 

Pereira Fontana disse que para reformar o bloco de gabinetes e gastar um milhão, poderia fazer outro prédio. 158 

O Presidente pediu que a apresentação não fosse interrompida, e disse que os questionamentos seriam feitos 159 

ao final da apresentação. Na sequência o Prof. Alessandro Martins falou sobre a Emenda Parlamentar n. 160 

19560005, de autoria do Deputado Federal Leandro Vilela, no valor de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta 161 

mil reais)  e disse que foi encaminhado para aplicação no projeto de verticalização do novo prédio do 162 

gabinete de professores. Disse que não teria como reformar os gabinetes sem ter onde colocar as pessoas, por 163 

esse motivo trabalha-se no sentido de finalizar as duas etapas dos gabinetes de professores. Em seguida ele 164 

apresentou o detalhamento de gastos do Recurso PNAES - Recurso Custeio: 660 (seiscentas e sessenta) 165 

Bolsas Alimentação; 40 (quarenta) Bolsas Moradia; 80 (oitenta) Bolsas Permanência; 56 (cinquenta e seis) 166 

Bolsas Monitoria, totalizando um valor de R$ 1.045.001,48 (um milhão, quarenta e cinco mil, um real e 167 

quarenta e oito centavos), o recurso disponível é de R$ 759.007,67 (setecentos e cinquenta e nove mil, sete 168 

reais e sessenta e sete reais), para o custeio das bolsas foi necessário o auxilio do Câmpus ao PNAES e para 169 

isso foram utilizados R$ 285.993,81 (duzentos e oitenta e cinco mil, novecentos e noventa e três reais e 170 

oitenta e um centavos) do custeio geral do CAJ/UFG, para finalizar o ano de 2011 (dois mil e onze). Em 171 

seguia foi apresentado o valor empenhado para custear a construção do Restaurante Universitário, o capital 172 

disponível foi de R$ 540.000,00 (quinhentos e quarenta mil reais), o valor  da obra empenhada pelo CEGEF 173 

foi de R$ 827.752,59 (oitocentos e vinte e sete mil, setecentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e nove 174 

centavos), o déficit = R$ 287.752,59 (duzentos e oitenta e sete mil, setecentos e cinquenta e dois reais e 175 

cinquenta e nove centavos) debitado da rubrica de capital de 2011 (dois mil e onze) do CAJ/UFG.O Prof. 176 

Alessandro Martins disse que as planilhas foram apresentadas ao Reitor e que realmente precisa de tudo isso, 177 

disse que com base na realidade não tem como trabalhar a divisão capital. Quanto ao PNAES o capital para 178 

funcionamento do Restaurante Universitário será feito com recursos da instituição. O Presidente disse que 179 

para chegar a esses números foram feitas muitas reuniões e somente no mês passado foi liberado o valor dos 180 

recursos para 2012 (dois mil e doze). Neste momento o Prof. Marcelo Eibs Cafrune sugeriu um teto para o 181 

final da discussão às 16:30 (dezesseis horas e trinta minutos), que foi aprovado pelos conselheiros. 182 

Continuando a discussão a Prof.ª Cátia Regina Assis Almeida Leal disse que como era a primeira vez que a 183 

alocação veio nestes moldes, então era natural que se tivesse dúvidas, disse que precisava entender e receber 184 

o material com antecedência para poder discutir, outra coisa é a questão que estava na pauta, que foi passado 185 
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acontecimentos anteriores, isso era só para conhecimento ou vai fazer uma discussão sobre o recurso, pois o 186 

recurso tem que ser gasto, não dava para trabalhar com essas perdas. Em seguida ela questionou onde estava 187 

a verba da expansão. O Prof. Alessandro Martins disse que a situação poderá ser discutida sim, e que a 188 

colocação feita como gestores é com ciência da situação, a discussão pode ser aberta e que deve-se unir no 189 

Câmpus para definir a situação e não ser adversários na situação, tem o recurso e para ele ser gasto tem que 190 

solicitar que seja gasto. Disse também que quanto ao recurso de anos anteriores o resgate estava sendo 191 

difícil, mas que com essa fala não quer expor gestões anteriores, mas que estava buscando respostas. A Prof.ª 192 

Cátia Regina Assis Almeida Leal disse que teria que saber se perdeu dinheiro ou não. O Prof. Alessandro 193 

Martins disse que o estudo deveria ser feito, pois, como começar a gestão sem um estudo. O Presidente disse 194 

que este era o segundo ano que o Câmpus tem essa forma de orçamento, pois antes era Goiânia que fazia a 195 

distribuição, então teria que decidir se parava tudo e verificava o que tinha antes ou se começaria a trabalhar 196 

com o que tem agora. A Prof.ª Cátia Regina Assis Almeida Leal questionou sobre até que ponto vai ficar 197 

satisfeito com a incapacidade da UFG? Disse que tem que responder o que aconteceu em gestões anteriores e 198 

que se fosse preciso ela e os colegas do REUNI irão buscar isso judicialmente, disse que os gestores não 199 

devem aceitar o que vem de Goiânia e pronto. Disse ainda que se ano a ano for saldar compromissos 200 

anteriores, o trabalho da comissão não valeu e isso gera uma ideia de falsa democracia. O Presidente disse 201 

que tem o conhecimento do recurso que tem que mais de 50 % (cinquenta por cento) era para pagamento de 202 

serviços terceirizados, disse que poderia ter um valor maior para repassar para os cursos e que isso foi 203 

repassado ao Reitor e o Reitor disse que iria batalhar para conseguir o reforço para o CAJ. O Prof. Cássio 204 

Aparecido Pereira Fontana perguntou se o conselho acatar os resíduos nesses valores, conseguiria sanar as 205 

pendências? Disse que em seu ponto de vista conseguiria pagar isso, mas que nos próximos anos não venha 206 

mais uma planilha assim. Questionou ainda o que ficaria pendente para depois? Disse também que se fosse 207 

gastar um milhão com a reforma do prédio de gabinetes, então que construísse um prédio novo para os 208 

professores e passa o prédio antigo para o Centro Acadêmico, pois o prédio não é adequado para professores, 209 

mas para centro acadêmico sim. Disse que os Centros Acadêmicos tem como conseguir auxílio para reforma 210 

do prédio. Após várias discussões o Prof. Alessandro Martins disse que a planilha estava sendo implantada 211 

agora e que estava trabalhando com o que tem agora. O Presidente disse que a projeção 2012 (dois mil e 212 

doze) estava sendo feita com base no ano passado e o referencial é este. Disse que tem que haver o 213 

investimento em infraestrutura, para evitar problemas futuros. Disse que era a primeira vez que o Câmpus 214 

estava fazendo isso e o ponto principal seria que se inicia com essa distribuição e para isso o instrumento que 215 

temos é a planilha e ao longo deste ano irão surgir ajustes. Disse que às vezes a verba para um curso poderia 216 

ser irrisória, porém para outros já seria o suficiente. A Prof.ª Cecília Nunes Moreira parabenizou a direção 217 

pela iniciativa, disse que tinha mesmo que começar discutir e amadurecer a ideia. Em seguida ela pediu que 218 

fosse solicitado ao Reitor uma prestação de contas da reitoria sobre tudo o que foi gasto com o REUNI desde 219 

o início. Disse que o Conselho Diretor tinha que exigir da reitoria providenciasse imediatamente o que foi 220 

gasto no CAJ nos últimos cinco anos. Em seguida ela disse que no final do ano ela alertou que se fechasse o 221 

ano com o déficit de 60 (sessenta) funcionários, o CAJ teria problemas. O Presidente sugeriu que a Prof.ª 222 

Cecília Nunes Moreira fizesse um documento para que os conselheiros assinassem e em seguida 223 
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encaminhasse para Goiânia, para a Reitoria. O Técnico-Administrativo Marcos Humberto Silva de Assis 224 

falou que já estava prevista a reforma do gabinete de professores para o ano passado, então ele questionou se 225 

a reforma irá acontecer? O Prof. Alessandro respondeu que a reforma seria feita com o recurso que não foi 226 

utilizado no ano anterior. Em seguida o Técnico-Administrativo Marcos Humberto Silva de Assis questionou 227 

sobre como será a liberação de diárias para Técnico-Administrativos participar de congressos/eventos.  O 228 

Prof. Alessandro respondeu que ainda não foi avaliada esta questão, mas que será discutido. O Prof. Helder 229 

Barbosa Paulino disse que o que assusta é que a direção mudou, mas a reitoria não mudou então ele pediu 230 

para que tivesse cuidado com a forma deste documento e disse também que o assunto não se esgota hoje, 231 

pois, o tempo já passou e propôs que fosse realizada uma reunião do Conselho Diretor somente para discutir 232 

o assunto. Disse que percebeu nas falas que as pessoas vinham para o conselho e não participavam das 233 

decisões. O Prof. Alessandro Martins disse que as discussões são importantes, mas que existem prazos para 234 

utilizar os recursos, disse que a direção não estava satisfeita com a quantidade de recursos, mas para 235 

melhorar a questão de controle o CAJ tem hoje o setor financeiro e de compras, os pregões serão feitos aqui 236 

e o controle será realizado com o setor financeiro que terá a capacidade de acompanhamento dos recursos 237 

existentes. O Presidente falou sobre o horário de término da reunião e propôs que fosse realizada uma 238 

reunião extraordinária, propôs uma discussão sobre a planilha ao longo do ano, disse que não havia tempo 239 

hábil para discutir sobre o recurso e forma de divisão. Disse que já foi aprovado no Conselho Diretor o 240 

trabalho da comissão, disse que o que o CAJ tem para este ano era isso e por mais imperfeito que fosse, não 241 

chegou uma proposta melhor. Em seguida ele sugeriu que fosse realizada uma votação e que fosse marcada 242 

uma nova reunião do Conselho Diretor somente com este assunto. O Presidente disse que a pauta do 243 

conselho estava sempre muito extensa e que o tema merece uma reunião para discussão. O Prof. Alessandro 244 

Martins disse que quanto ao documento que será elaborado, disse que não é o reitor que tem que prestar 245 

contas para o CAJ, e que é a direção que presta contas para a reitoria, então o que poderia ser pedido seria 246 

esclarecimentos e não exigir isso. O Presidente disse que foi muito bem colocado, pois o conselho que define 247 

tudo. O Presidente disse que havia muitas pessoas inscritas, mas que a discussão estava encerrada. O Prof. 248 

Alessandro Martins sugeriu que continuasse o assunto na reunião extraordinária, porém precisava começar 249 

trabalhar o recurso dentro da proposta apresentada. O Prof. Alexandre Braoios disse que gostaria de tirar uma 250 

dúvida sobre a verba de piscicultura e prédio de Ciências Humanas, disse que não tinha nada para a 251 

Biomedicina, nada do que foi conseguido em negociação. O Presidente disse que o caso da piscicultura foi o 252 

mesmo, foi em negociação com a reitoria. Em seguida do Presidente agendou uma reunião extraordinária 253 

para quarta-feira 11/04/2012 (onze de abril de dois mil e doze) para discutir o assunto. A Prof.ª Marciana 254 

Gonçalves Farinha pediu para que o quadragésimo quinto ponto fosse antecipado. A Prof.ª Levi Carina 255 

Terribile propôs que fosse passado tudo em bloco. Em seguida deu-se continuidade à pauta a partir do 256 

Segundo Ponto da Pauta: Processos de Estágio Probatório e Progressão Horizontal – Os relatos das três 257 

comissões foram apresentados pela Prof.ª Cecília Nunes Moreira: Processos de Progressão Horizontal: 258 

Processo 23070.014734/2011-17 – Prof. Regisnei Aparecido de Oliveira Silva; Processo 259 

23070.012637/2011-81 – Prof.ª Márcia Dias; Processo 23070.012674/2011-90 – Prof.ª Rosangela Maria 260 

Rodrigues; Processo 23070.003712/2012-02 – Prof. Fábio Marineli; Processo 23070.014727/2011-15 – 261 
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Marcelo Silva Freitas; Processo 23070.01429/2011-04 – Wanderley de Souza Alencar; Processo 262 

23070.002394/2012-54 – Prof. André Amaral Bravin; Processo 23070.014726/2011-62 – Ítalo Tiago da 263 

Cunha; Processo 23070.012380/2011-68 – Prof. Nilton César Barbosa; Processo 23070.003795/2011-41 – 264 

Prof. Gecirlei Francisco da Silva; Processo 23070.012378/2011-78 – Prof. Marco Antônio de Oliveira Viu. 265 

Em seguida o Presidente leu os relatos de Progressão Horizontal dos Professores Associados, relatados pela 266 

comissão presidida pela Prof.ª Alessandra Feijó Marcondes Viu: Processo 23070.003064/2012-86 – Prof. 267 

Edésio Fialho dos Reis; Processo 23070.027901/2011-81 – Prof.ª Alessandra Feijó Marcondes Viu; Processo 268 

23070.026796/2011-63 – Prof. Samuel Mariano Gislon da Silva. Todos com pareceres favoráveis, em 269 

discussão e em seguida em votação os relatórios das Progressões Horizontais, foram aprovados com o 270 

registro 17 (dezessete) votos favoráveis, 2 (dois) votos contrários e 2 (duas) abstenções. Em seguida o 271 

Presidente leu os relatos de Progressão Horizontal dos Professores Associados, relatados pela comissão 272 

presidida pela Prof.ª Alessandra Feijó Marcondes Viu: Processo 23070.003064/2012-86 – Prof. Edésio 273 

Fialho dos Reis; Processo 23070.027901/2011-81 – Prof.ª Alessandra Feijó Marcondes Viu; Processo 274 

23070.026796/2011-63 – Prof. Samuel Mariano Gislon da Silva. Todos com pareceres favoráveis, em 275 

discussão e em seguida em votação os relatórios das Progressões Horizontais, foram aprovados com o 276 

registro 25 (vinte e cinco) votos favoráveis e 2 (duas) abstenções. Terceiro Ponto da Pauta: Projetos de 277 

Extensão e Cultura – O Prof. Ricardo Alexandre de Matos Figueiredo falou que todos os projetos estavam 278 

sendo encaminhados e os que possuem erros estão sendo devolvidos. Quanto a relação de bolsas PROBEC 279 

ele disse que a Técnica-Administrativa Estael estava recebendo e que a CIS e a direção irão assinar os 280 

projetos. O Presidente solicitou que os coordenadores de cursos solicitassem a seus pares que lessem a 281 

resolução CONSUNI 03/2008 que trata de projetos de extensão, para que se adequem a resolução. Em 282 

seguida a Prof.ª Levi Carina Terribile informou que os pontos: oitavo, vigésimo, décimo terceiro e décimo 283 

quarto, já foram aprovados na última reunião, então, os mesmos foram retirados da pauta. Em sequência 284 

foram apreciados em bloco os seguintes pontos: Quarto Ponto da Pauta: Projeto de Pesquisa: A Percepção 285 

da Enfermidade Psíquica das Agentes Comunitárias de Saúde. Coordenadora Marciana Gonçalves Farinha. 286 

Quinto Ponto da Pauta: Projeto de Pesquisa: Impactos do Espaçamento de Plantio em Eucalyptus 287 

Camaldulensis Denh. Plantado em Plintossolo no Sudoeste Goiano. Coordenador  Prof. Robson Schaff 288 

Corrêa. Sexto Ponto da Pauta: Projeto de Pesquisa: Características Ecofisiológicas Foliares de Especies 289 

Arbóreas Nativas do Cerrado em Função da Sazonalidade de Precipitação. Coordenadora Prof.ª Daniela 290 

Pereira Dias. Sétimo Ponto da Pauta: Projeto de Pesquisa: A Memória da Guerra em Pedra e Cal: Um 291 

estudo sobre o Mosteiro da Batalha (Século XV/XVI). Coordenadora Prof.ª Renata Cristina de Souza 292 

Nascimento. Nono Ponto da Pauta: Projeto de Pequisa: Cartilagem Auricular Bovina tratada em solução 293 

alcalina: Desenvolvimento, Avaliação da Biocompatibilidade em ratos e uso em Hernioplastia de bovinos. 294 

Coordenador Prof. Rogério Elias Rabelo. Décimo Ponto da Pauta: Projeto de Pesquisa: Processo para 295 

produção de Jogo Educacional Digital baseado em padrões estabelecidos pela engenharia de software. 296 

Coordenadora Prof.ª Ana Carolina Gondim. Décimo Primeiro Ponto da Pauta: Projeto de Pesquisa: 297 

Fertilizantes: abordando a química do cotidiano e desenvolvendo a experimentação como motivação para os 298 

estudantes do Ensino Médio. Coordenador Prof. Gildiberto Mendonça de Oliveira. Décimo Segundo Ponto 299 



9 

 

da Pauta: Projeto de Pesquisa: Preparação e caracterização de Microesferas de quitosana/gelatina: um 300 

estudo da adsorção de metais – Coordenadora Prof.ª Maria Helena de Souza. Décimo Terceiro Ponto da 301 

Pauta: Projeto de Pesquisa: O IDEB na rede municipal de ensino em Jatai-Go. Coordenadora Prof.ª Renata 302 

Machado de Assis. Décimo Sexto Ponto da Pauta: Projeto de Pesquisa: Um olhar no horizonte: o papel do 303 

enfermeiro e as perceptivas profissionais sob ótica dos acadêmicos do curso de Enfermagem da UFG-CAJ. 304 

Coordenadora Prof.ª Valquíria Coelho. Décimo Sétimo Ponto da Pauta: Projeto de Pesquisa: Inseminação 305 

artificial em tempo fixo associada à dieta com gordura protegida em vacas leiteiras mestiças. Coordenador 306 

Prof.ª Vinícius Araújo Nascimento. Décimo Oitavo Ponto da Pauta: Projeto de Pesquisa: Solução alcalina 307 

para obtenção de biomaterial  a partir de cartilagem auricular bovina e sua aplicação em ratos e ovinos para 308 

estudo da biocompatibilidade. Coordenador Prof. Valcinir Aloísio Scalla Vulcani. Décimo Nono Ponto da 309 

Pauta: Projeto de Pesquisa: Biomaterial cartilaginoso tratado em solução alcalina: obtenção, caracterização 310 

físico-químico e a avaliação da biocompatibilidade in vitro. Coordenador Prof. Valcinir Aloísio Scalla 311 

Vulcani. Vigésimo Primeiro Ponto da Pauta: Projeto de Pesquisa: Otimização das condições de cultura 312 

para a produção de xilanase pelo fungo Agaricus Brasiliensis usando a metodologia de superfície resposta. 313 

Coordenadora Prof.ª. Denise Silva de Oliveira. Vigésimo Segundo Ponto da Pauta: Projeto de Pesquisa: 314 

Projeto de Pesquisa: Florística, estrutura e diversidade de espécies vegetais nos ecossistemas florestais do 315 

sudoeste goiano. Coordenador Prof. Frederico Augusto Guilherme. A partir do próximo ponto serão listados 316 

o recadastro de projetos. Vigésimo Terceiro Ponto da Pauta: Projeto de Pesquisa: Desvendando as crenças 317 

sobre ensino/aprendizagem de língua inglesa de alunos, ingressantes e concluintes de Letras (inglês): um 318 

estudo comparativo. Coordenadora Prof.ª Tatiana Diello Borges. Vigésimo Quarto Ponto da Pauta: Projeto 319 

de Pesquisa: Planejamento territorial e conflituosidade social no contexto de grandes investimentos 320 

econômicos: desenvolvimento, democracia e flexibilização dos direitos. Coordenador Prof. Marcelo Eibs 321 

Cafrune. Vigésimo Quinto Ponto da Pauta: Projeto de Pesquisa: Inquérito soro epidemiológico para hanta 322 

vírus na zona urbana e rural do município de Jatai. Coordenador Prof. Marcos Lazaro Moreli.  Vigésimo 323 

Sexto Ponto da Pauta: Projeto de Pesquisa: Projeto de Pesquisa: Construção  e avaliação de protótipos de 324 

pluviômetros vetoriais para estimar o impacto das chuvas sobre encostas. Coordenador Prof. Hildeu  Ferreira 325 

Assunção. Vigésimo Sétimo Ponto da Pauta: Projeto de Pesquisa: Projeto de Pesquisa: Variabilidade 326 

pluviométrica e sua distribuição espacial no município de Jataí- GO. Coordenador Prof. Hildeu Ferreira 327 

Assunção.  Vigésimo Oitavo Ponto da Pauta: Projeto de Pesquisa: Explorando o domínio afetivo na 328 

aprendizagem de escrita em língua inglesa. Coordenadora Prof.ª  Santinha Neuda Alves do Lago. Vigésimo 329 

Nono Ponto da Pauta: Projeto de Pesquisa: Literatura e cinema: o espaço intersemiótico. Coordenadora 330 

Prof.ª  Santinha Neuda Alves do Lago. Trigésimo Ponto da Pauta: Projeto de Pesquisa: Verificação de 331 

cronótipos dos acadêmicos da UFG e sua relação com a aprendizagem escolar. Coordenador Prof. Kleber 332 

Fernando Pereira. Trigésimo Primeiro Ponto da Pauta: Projeto de Pesquisa: Morfologia do córtex 333 

cerebelar de cebus libidinosos associado com aspectos comportamentais. Coordenador Prof. Kleber 334 

Fernando Pereira. Trigésimo Segundo Ponto da Pauta: Projeto de Pesquisa: Potencial daninho de mucuna 335 

preta em áreas de cana-de-açúcar. Coordenador Prof. Paulo César Timossi. Trigésimo Terceiro Ponto da 336 

Pauta: Projeto de Pesquisa: Biologia de campomanesia ruiz et pav. Nativas do cerrado do sudoeste goiano. 337 
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Coordenadora Prof.ª. Luzia Francisca de Souza. Trigésimo Quarto Ponto da Pauta: Projeto de Pesquisa: 338 

Cama de aves na adubação da cultura do milho em sistema de plantio direto no cerrado. Coordenador Prof. 339 

Darly Geraldo Sena Júnior. Trigésimo Quinto Ponto da Pauta: Projeto de Pesquisa: Comparação de 340 

métodos de amostragem em fragmentos de cerrado do sudoeste goiano. Coordenadora Prof.ª. Thelma Shirlen 341 

Soares.  Trigésimo Sexto Ponto da Pauta: Projeto de Pesquisa: Inferência Bayesiana no estudo genético 342 

quantitativo de características andrologias com escores de avaliação visual e qualidade de carcaça em touros 343 

nelores. Coordenador Prof. Marco Antônio de Oliveira Viu. Trigésimo Sétimo Ponto da Pauta: Projeto de 344 

Pesquisa: Projeto Medicina Verde Folha. Coordenadora Prof.ª Alessandra Feijó Marcondes Viu. Trigésimo 345 

Oitavo Ponto da Pauta: Projeto de Pesquisa: Micropropagação da gueroba através do cultivo in vitro de 346 

embriões, caracterização e montagem de um germoplasma na região de Jatai- Sudoeste Goiano. Coordenador 347 

Prof. Antônio Paulino da Costa Netto. Trigésimo Nono Ponto da Pauta: Projeto de Pesquisa: 348 

Micropropagação, estudos fitoquímicos e moleculares de mutamba: uma espécie medicinal do bioma 349 

cerrado. Coordenador Antônio Paulino Netto. Quadragésimo Ponto da Pauta: Projeto de Pesquisa: A 350 

mulher rural no cenário do desenvolvimento agrícola no sudoeste goiano. Coordenadora Prof.ª. Cátia Regina 351 

Assis Almeida Leal. Quadragésimo Primeiro Ponto da Pauta: Projeto de Pesquisa: Efeitos da extração 352 

de folhas na demografia, biologia reprodutiva e estrutura genética da palmeira Butiá purpurascens no 353 

sudoeste goiano. Coordenador Prof. Frederico Augusto Guimarães Guilherme. Quadragésimo Segundo 354 

Ponto da Pauta: Projeto de Pesquisa: Exigências em fósforo disponível para o Tambaqui (Colossoma 355 

Macropomum) em diferentes fases de cultivo. Coordenador Prof. Igo Gomes Guimarães. Todos os projetos 356 

foram relatados pela Prof.ª Levi Carina Terribile, todos com relatos favoráveis. Em discussão e em seguida 357 

em votação os pareceres foram aprovados com o registro da unanimidade dos votos. Quadragésimo 358 

Terceiro Ponto da Pauta: Solicitação de Afastamento para Pós-Graduação Doutorado do Prof. Fábio 359 

Marineli – de interesse do Curso de Física, relatado pela Prof.ª Levi Carina Terribile,com parecer favorável. 360 

Quadragésimo Quarto Ponto da Pauta: Solicitação de Afastamento: de interesse da Prof.ª Kelly Suêmia 361 

Dutra Silva – do interesse do curso de Educação Física, relatado pela Prof.ª Levi Carina Terribile, 362 

afastamento sem ônus para participação de evento na Espanha, com parecer favorável. Quadragésimo 363 

Quinto Ponto da Pauta: Solicitação de Afastamento: Solicitação de Afastamento para Pós-Graduação 364 

Doutorado do Prof. André Amaral Bravin - do interesse do Curso de Psicologia, relatado pela Prof.ª 365 

Marciana Gonçalves Farinha, a relatora  informou que foi acrescentada ao processo uma carta do Curso de 366 

Enfermagem emprestando o professor substituto para o curso de Psicologia, para que o Prof. André Amaral 367 

Bravin possa se afastar para qualificação. A Prof.ª Marise Ramos do Curso de Enfermagem disse que não 368 

tinha conhecimento do empréstimo da vaga de substituto e que segundo a fala do Prof. Jeblin, a UFG não 369 

tem vagas de professores substitutos. O Presidente disse que o Curso de Enfermagem estava enfrentando 370 

problemas com falta de professores, como estaria cedendo professor substituto? Disse que as vagas de 371 

substitutos são utilizadas também para os casos de afastamentos por motivos de saúde e licença maternidade. 372 

O Prof. Marcelo Eibs Cafrune disse que o substituto é para os casos previstos em lei, mas desde os anos 373 

noventa tem sido utilizado para suprir carências. A Prof.ª Marise Ramos pediu vistas do processo. O Prof. 374 

Cássio Aparecido Pereira Fontana solicitou que fosse discutido um projeto de saída para pós-doutorado. Em 375 
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seguida foi realizada a votação dos pareceres apresentados pela Prof.ª Levi Carina Terribile, os dois com 376 

pareceres favoráveis e foram registrados 15 (quinze) votos favoráveis e 2 (duas) abstenções. Quadragésimo 377 

Sétimo Ponto da Pauta: Processo 23070.026414/2011-00- Direito Civil, Direito Processual Civil e 378 

Direito Empresarial – Unidade Resultado/Recurso, relatado pelo Presidente do Conselho Diretor. O Prof. 379 

Marcelo Eibs Cafrune disse que o encaminhamento do recurso não foi correto e que segundo o jurídico 380 

quanto há um recurso quem tem como responder é quem faz o ato e depois encaminha para a direção. O 381 

Presidente leu o que diz a resolução CONSUNI 01/2007. O Prof. Marcelo Eibs Cafrune solicitou que a 382 

direção consultasse a procuradoria sobre o assunto e solicitou que isso fosse registrado na ata. 383 

Quadragésimo Oitavo Ponto da Pauta: Processo 23070.021782/2011-53- Direito Penal e Direito 384 

Processual Penal - Unidade Resultado, relatado pelo Presidente do Conselho Diretor, resultado sem 385 

interposição de recursos. Quadragésimo Nono Ponto da Pauta: Processo 23070.027935/2011-76- Física 386 

Experimental – Subárea: Física da Matéria Condensada - Unidade Resultado, relatado pelo Presidente do 387 

Conselho Diretor, resultado sem interposição de recursos. Quinquagésimo Ponto da Pauta: Processo 388 

23070.026433/2011-28- Física Geral - Unidade Resultado, relatado pelo Presidente do Conselho Diretor, 389 

resultado sem interposição de recursos. Quinquagésimo Primeiro Ponto da Pauta: Processo 390 

23070.026434/2011-72- Fisioterapia Cardiorrespiratória, Unidade de Terapia Intensiva, Estagio 391 

Supervisionado e Fisioterapia Geral – Unidade Resultado, relatado pelo Presidente do Conselho Diretor, 392 

resultado sem interposição de recursos.  Quinquagésimo Segundo Ponto da Pauta: Processo 393 

23070.026411/2011-68- Manejo Florestal - Unidade Resultado - Relator: Presidente do Conselho Diretor; 394 

Quinquagésimo Terceiro Ponto da Pauta: Processo 23070.027635/2011-97- Química Analítica e 395 

Química Geral - Unidade Resultado, relatado pelo Presidente do Conselho Diretor, resultado sem 396 

interposição de recursos. Quinquagésimo Quarto Ponto da Pauta: Processo 23070.026415/2011-46- 397 

Tecnologia de Produtos Florestais - Unidade Resultado, relatado pelo Presidente do Conselho Diretor, 398 

resultado sem interposição de recursos. Quinquagésimo Quinto Ponto da Pauta: Processo 399 

23070.001268/2012-82- Geografia Humana e Ensino de Geografia - Unidade Resultado, relatado pelo 400 

Presidente do Conselho Diretor, resultado sem interposição de recursos. Quinquagésimo Sexto Ponto da 401 

Pauta: Processo 23070.026737/2011-95- Fisioterapia Aplicada à Neurologia e Estágio Supervisionado - 402 

Unidade Resultado, relatado pelo Presidente do Conselho Diretor, por não ter passado o prazo para 403 

interposição de recursos o processo foi retirado da pauta e caso não haja a interposição de recursos a direção 404 

irá encaminhar ad-referendum. Em votação os resultados de concursos para professores efetivos foram 405 

aprovados com o registro da unanimidade dos votos. Quinquagésimo Sétimo Ponto da Pauta: Processo 406 

23070.026371/2010-73: Exposição de Motivos da Acadêmica Andreane Rodrigues Ramos, relatado pela 407 

Prof.ª Cátia Regina Assis Almeida Leal. Quinquagésimo Oitavo Ponto da Pauta: Processo 408 

23070.026370/2010-29 - Exposição de Motivos da Acadêmica Iara Lazara Batista de Souza, relatado pela 409 

Prof.ª Cátia Regina Assis Almeida Leal.  A relatora disse que o parecer altera a nota das alunas e que isso fará 410 

diferença na média global das alunas, então ela solicitou que o parecer da comissão fosse aprovado. Em 411 

votação os pareceres foram aprovados com o registro da unanimidade dos votos. Quinquagésimo Nono 412 

Ponto da Pauta: Outros Assuntos – Não foram apresentados outros assuntos.  Nada mais havendo a tratar o 413 
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Sr. Presidente declarou encerrada a reunião às 17:51 horas (dezessete horas e cinquenta e um minutos), da 414 

qual, para constar, eu, Marinalva de Oliveira Teixeira, Secretária do Conselho Diretor, lavrei a presente ata 415 

que, lida e se achada em conforme, segue assinada pelo Presidente dos trabalhos e pelos conselheiros 416 

presentes à discussão e votação.......................................................................................................................... 417 

Wagner Gouvêa dos Santos________________________________________________________ 418 

Alécio Perini Martins_____________________________________________________________ 419 

Alessandra Feijó Marcondes Viu____________________________________________________ 420 

Alessandro Martins______________________________________________________________ 421 

Alexandre Braoios_______________________________________________________________ 422 

Antonio Paulino da Costa Netto____________________________________________________ 423 

Cássio Aparecido Pereira Fontana___________________________________________________ 424 

Cátia Regina Assis Almeida Leal____________________________________________________ 425 

Cecilia Nunes Moreira____________________________________________________________ 426 

Divina Nice Martins Cintra________________________________________________________ 427 

Edgar Alain Collao Saenz_________________________________________________________ 428 

Elis Regina da Costa_____________________________________________________________ 429 

Esdras Teixeira Costa____________________________________________________________ 430 

Evandro César Clemente__________________________________________________________ 431 

Fábio Marineli__________________________________________________________________ 432 

Francismário Ferreira dos Santos___________________________________________________  433 

João Victor de Souza Cyrino________________________________________________________ 434 

Marcelo Eibs Cafrune_____________________________________________________________ 435 

Marcelo Silva Freitas______________________________________________________________ 436 

Marciana Gonçalves Farinha________________________________________________________ 437 

Marcos Antonio de Menezes________________________________________________________ 438 

Marcos Humberto Silva de Assis_____________________________________________________ 439 

Marlene Andrade Martins___________________________________________________________ 440 

Rodrigo Paschoal Prado_____________________________________________________________ 441 

Ricardo Alexandre Figueiredo de Matos________________________________________________ 442 

Ricardo Porto Simões Mathias________________________________________________________ 443 

Thiago Oliveira Lima_______________________________________________________________ 444 

Vilmar Antônio Ragagnin____________________________________________________________ 445 

Wendy Carniello Ferreira____________________________________________________________ 446 

Marinalva de Oliveira Teixeira_______________________________________________________ 447 


