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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

CAMPUS JATAÍ 

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DO CAMPUS JATAÍ, 

REALIZADA EM 28 DE SETEMBRO DE 2009. 

Aos vinte e oito (28) dias do mês de setembro (09) do ano de dois mil e nove (2009) às treze horas e 1 

cinquenta (13:50) reuniram-se no auditório maior da Unidade Jatobá, Campus Jataí/UFG, sob a presidência 2 

da CAJ, Profª. Ana Luisa Aguiar de Castro, os membros do Conselho Diretor: Profª. Alessandra Daflon dos 3 

Santos, Coordenadora do Curso de Psicologia, Profª. Camila Alberto Vicente de Oliveira, Coordenadora do 4 

Curso de Pedagogia; Prof. Christian Dias Cabacinha, Coordenador do Curso de Engenharia Florestal; Profª. 5 

Ana Lucia Rezende de Souza, representando a Coordenação do Curso de Enfermagem; Prof. Edney Rocha 6 

Freitas, Coordenador do Curso de Educação Física; Profª. Luciana Celeste Carneiro, Coordenadora do Curso 7 

de Agronomia; Prof. Henrique Almeida Fernandes, Coordenador do Curso de Física; Profª. Luciana 8 

Aparecida Elias, Coordenadora do Curso de Matemática; Profª. Luciana de Oliveira Berretta, Coordenadora 9 

do Curso de Ciência da Computação; Prof. Marcos Antônio Menezes, Coordenador do Curso de História; 10 

Prof. Giovanni Cavichioli Petrucelli, Coordenador do Curso de Química; Profª. Vânia Carmem Lima, 11 

Coordenadora do Curso de Letras; Prof. Samuel Mariano Gislon da Silva, Coordenador do Curso de Ciências 12 

Biológicas; Prof. Thiago André Carreo Costa, Coordenador do Curso de Medicina Veterinária; Prof. 13 

Alexandre Braoios, representando a Coordenação do Curso de Biomedicina; Prof. Edésio Fialho dos Reis, 14 

Coordenador do Curso de Mestrado em Agronomia; Profª. Cecília Nunes Moreira Sandrini, representante dos 15 

professores adjuntos; Prof. Fabrízzio Alphonsus Alves Melo Nunes Soares, representante dos professores 16 

assistentes; Os Servidores Jefferson Fernando Naves Pinto, Wesley Carmo Ramos e Michaela Andrea Bette 17 

Camara, representando os servidores técnico-administrativos; Profª. Zilda de Fátima Mariano, Presidente da 18 

CIS; A Servidora Kelly Martins Bezerra, representando o Sint/UFG; Verificado o “quorum”, a Srª. Presidente 19 

declarou abertos os trabalhos: Primeiro Ponto da Pauta – Atraso Salarial Servidores FEJ - A Presidente 20 

informou que a Diretora está em uma reunião com o Prefeito, por este motivo ela veio substituí-la e que a 21 

reunião do conselho de hoje é para tratar do assunto referente ao atraso de pagamento dos servidores da FEJ, 22 

disse ainda que tem em mãos um documento dos servidores informando que irão paralisar meio período por 23 

dia. Em seguida a Presidente passou a palavra para a  Servidora Cíntia Epfânia Alves, a servidora falou que 24 

devido a situação dos funcionários o horário será reduzido para quatro horas até que saia o pagamento, pois 25 

com esse tempo eles podem conseguir algo para suprir a falta de salário. Em seguida a servidora pediu para 26 

que o Campus tome frente quanto ao caso da FEJ no sentido de não deixar o convênio vencer antes da 27 

renovação para que não ocorra o mesmo no próximo ano. Falou também quanto ao aluguel do CESUT que a 28 

FEJ recebe nove mil reais por mês, e segundo a FEJ isso é muito pouco, porém as coisas deveriam ser 29 

levadas mais a sério. A Profª. Silvia Sobral Costa disse que o caso da FEJ já está em um longo processo e que 30 

o problema se repete todos os anos, sempre some documento do processo daí percebe-se a falta de 31 

compromisso com o assunto, disse ainda que os professores anda não falaram em paralisação, mas que 32 

apoiam a decisão dos técnicos. A Profª. Cecília Nunes Moreira Sandrini disse que se os técnicos pararem o 33 



2 

 

Curso de Medicina Veterinária vai parar com as aulas práticas por um período e perguntou o que fazer nesse 34 

caso, repõe aulas depois? O Prof. Marcos Antonio Menezes disse que apóia que toda a UFG pare para que a 35 

questão seja resolvida. A Profª. Alessandra Daflon dos Santos é solidária com as palavras do Prof. Marcos e 36 

disse que o Campus deve cobrar isso da UFG. O Prof. Fabrízzio Alphonsus Alves Melo Nunes Soares 37 

questionou qual o papel da FEJ, pois ela teria que gerir a folha de pagamento ara a máquina não parar, pois o 38 

prejuízo ocorre aqui no Campus e não dentro da FEJ. A Servidora Michaela Andrea Bette Camara disse que 39 

concorda com o Prof. Fabrízzio e que a FEJ não abre a folha de pagamento para que a mesma seja verificada 40 

e que o conselho deveria redigir um documento e cobrar isso da FEJ, pois a prioridade deveria ser o 41 

pagamento dos salários. O Prof. Edésio Fialho dos Reis disse que até o ano de mil novecentos e noventa e 42 

sete quem bancava a folha da FEJ era a Prefeitura e após este ano, surgiu o convênio e nesta época foi 43 

aprovado por cinco anos, disse ainda que está na hora da Prefeitura assumir totalmente o pagamento do 44 

quadro de pessoal da FEJ. Neste momento ocorreram várias discussões sobre os valores do repasse. A 45 

Servidora Michaela Andrea Bette Camara disse que tem que haver uma intervenção solicitando da FEJ uma 46 

prestação de contas. A Profª. Silvia Sobral Costa disse que a ADCAJ já solicitou essa prestação e que a FEJ 47 

paga para o CESUT dez bolsas para alunos no valor de novecentos reais cada. A  Servidora Michaela Andrea 48 

Bette Camara falou das gratificações de coordenadores de cursos que foram cortadas e questionou qual a 49 

legitimidade em ajudar o CESUT e a UEG. A Servidora Aline Maria Neves de Oliveira disse que sempre foi 50 

assim e que a presidente da FEJ fala  que o valor do aluguel do CESUT é mínimo.  Após várias discussões o 51 

Prof. Edésio Fialho dos Reis disse que a prefeitura tem que solicitar uma prestação de contas e que com o 52 

documento em mãos pode fazer algo. A Presidente disse que com o documento em mãos pode-se acionar o 53 

jurídico para tentar resolver a questão. Após muitas discussões, foram listados os encaminhamentos: 54 

Primeiro: Sugestão do Prof. Marcos Antonio Menezes – Greve geral; Segundo: Sugestão Prof. Edésio Fialho 55 

dos Reis – Encaminhar documento ao Prefeito solicitando prestação de contas da FEJ; Terceiro: Sugestão da 56 

Servidora Cíntia Epfânia Alves – Cobrança efetiva junto a FEJ; Quarto – Conforme documento encaminhado 57 

pelos funcionários FEJ manter a paralisação por meio período. O Prof.  Fabrízzio Alphonsus Alves Melo 58 

Nunes Soares pediu esclarecimentos ao Prof. Marcos Antonio Menezes, quanto a paralisação seria o pessoa 59 

da FEJ ou geral? O Prof. Marcos Antonio Menezes disse que seria uma paralisação conjunta para pressionar 60 

os responsáveis a resolver o problema, pois este faz parte da UFG então o problema é do Campus e não da 61 

FEJ. O Prof. Giovanni Cavichioli Petrucelli disse que isso não pode ser votado no conselho, mas sim em uma 62 

assembléia de professores. O Prof. Fabrízzio Alphonsus Alves Melo Nunes Soares disse que é solidário em 63 

fazer uma paralisação total e a partir desse momento o problema passa a ser do Campus. A Profª. Luciana 64 

Aparecida Elias disse que quer esclarecimentos sobre o apoio que os técnicos estão solicitando. O 65 

documento enviado pelos técnicos foi lido aos conselheiros e após a leitura do documento a Servidora 66 

Michaela Andrea Bette Camara quis saber se os funcionários ficarão em casa durante a paralisação. A 67 

Servidora Aline Maria Neves de Oliveira esclareceu que esse período de paralisação é para que o servidor 68 

possa encontrar alguma forma de conseguir dinheiro para arcar com seus compromissos. A Profª. Cecília 69 

Nunes Moreira Sandrini disse que a paralisação deveria ser total, pois assim afeta todos e que o ponto desses 70 

funcionários não seja cortado. O Prof. Fabrízzio Alphonsus Alves Melo Nunes Soares apoiou as palavras da 71 
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Profª. Cecília e disse que é preciso que o Conselho repasse para a direção, para que a mesma solicite 72 

providencias do Prefeito e do Reitor sobre o assunto. O Prof. Marcos Antonio Menezes disse que também 73 

apóia as palavras da Profª. Cecília e que é solidário aos colegas, disse ainda que tem que cobrar uma solução 74 

seja de quem for, não pode deixar a situação como está  e não pode esquecer que a base de tudo no Campus 75 

foram os professores da FEJ. O Prof. Christian Dias Cabacinha também concordou com a fala da professora 76 

e disse que existem várias situações no Campus que pedem soluções, como por exemplo internet e telefone e 77 

que tem que fazer uma cobrança da reitoria. Após discussões a Presidente solicitou que fosse votado os 78 

seguintes encaminhamentos: Primeiro: Os funcionários fazem a greve de acordo com o documento entregue 79 

para a direção (paralisando meio período), sendo que os mesmos não terão nenhuma retaliação ou sanção e 80 

que seja encaminhado um documento para o Prefeito. Em votação, foram registrados 19 (dezenove) votos 81 

favoráveis ao encaminhamento. Segundo: A direção deve solicitar ao Prefeito e ao Reitor que seja solicitada 82 

da FEJ uma prestação de contas. Em votação foram registrados 19 (dezenove) votos favoráveis ao 83 

encaminhamento. A Profª. Cecília Nunes Moreira Sandrini, solicitou que seja passado um retorno da situação 84 

dos funcionários da FEJ e dos encaminhamentos e que os mesmos sejam inseridos na próxima pauta. Nada 85 

mais havendo a tratar, a Srª. Presidente declarou encerrada a reunião às 14:51 (quatorze horas e cinqüenta e 86 

um minutos), da qual, para constar, eu, Marinalva de Oliveira Teixeira, lavrei a presente ata que, lida e se 87 

achada em conforme, segue assinada pela Presidente dos trabalhos e pelos conselheiros presentes à 88 

discussão.  89 

Ana Luisa Aguiar de Castro____________________________________________________ 90 

Alessandra Daflon dos Santos___________________________________________________ 91 

Alexandre Braoios___________________________________________________________ 92 

Camila Alberto Vicente de Oliveira________________________________________________ 93 

Cecília Nunes Moreira Sandrini __________________________________________________ 94 

Christian Dias Cabacinha________________________________________________________ 95 

Edésio Fialho dos Reis__________________________________________________________ 96 

Edney Rocha Freitas____________________________________________________________ 97 

Fabrízzio Alphonsus Alves Melo Nunes Soares _______________________________________ 98 

Giovanni Cavichioli Petrucelli____________________________________________________ 99 

Henrique Almeida Fernandes_____________________________________________________ 100 

Jefferson Fernando Naves Pinto___________________________________________________ 101 

Kelly Martins Bezerra__________________________________________________________ 102 

Luciana Aparecida Elias________________________________________________________ 103 

Luciana Celeste Carneiro________________________________________________________ 104 

Luciana de Oliveira Berretta _____________________________________________________ 105 

Marcos Antonio de Menezes_____________________________________________________ 106 

Michaela Andrea Bette Camara___________________________________________________ 107 

Samuel Mariano Gislon da Silva__________________________________________________ 108 

Thiago André Carreo Costa______________________________________________________ 109 
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Vânia Carmem Lima___________________________________________________________ 110 

Wesley Carmo Ramos__________________________________________________________ 111 

Zilda de Fátima Mariano________________________________________________________ 112 

Marinalva de Oliveira Teixeira___________________________________________________ 113 


