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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 01 DE DEZEMBRO DE 2010. 

 Ao primeiro (1º) dia do mês de dezembro (12) do ano de dois mil e dez (2010) às quatorze horas e quinze 1 

minutos (14:15) reuniram-se na sala 12 superior da Central de Aulas II na Unidade Jatobá, Campus 2 

Jataí/UFG, sob a presidência da Diretora do CAJ, Profª. Silvia Correa Santos, os membros do Conselho 3 

Diretor: Prof. João Batista Pereira Cabral, Vice Diretor do CAJ; Profª. Alessandra Daflon dos Santos, 4 

Coordenadora do Curso de Psicologia; Prof. Alexandre Braoios, Coordenador do Curso de Biomedicina; 5 

Prof. Ari Raimann, Coordenador do Curso de Pedagogia; Profª. Cristiane José Borges, Coordenadora do 6 

Curso de Enfermagem; Prof. Marcos Gonçalves de Santana, Vice-Coordenador do Curso de Educação 7 

Física; Profª. Luciana Celeste Carneiro, Coordenadora do Curso de Agronomia; Prof. Fábio Marineli, 8 

Coordenador do Curso de Física; Prof. Gecirlei Francisco da Silva, Coordenador do Curso de Matemática; 9 

Prof. Marcos Wagner de Souza Ribeiro, Coordenador do Curso de Ciência da Computação; Prof. Samuel 10 

Mariano Gislon da Silva, Coordenador do Curso de Ciências Biológicas; Prof. Giovanni Cavichioli 11 

Petrucelli, Coordenador do Curso de Química; Prof. Igo Gomes Guimarães, Coordenador do Curso de 12 

Zootecnia; Profª.Maria Cristina Cardoso Pereira, Coordenadora do Curso de Direito; Profª. Vera Lúcia Dias 13 

Silva Fontana, Vice-Coordenadora do Curso de Medicina Veterinária; Prof. Márcio Rodrigues Silva, 14 

Coordenador do Curso de Geografia; Prof. Raimundo Agnelo Soares Pessoa, Coordenador do Curso de 15 

História; Prof. Allison Gustavo Braz, Vice-Coordenador do Curso de Fisioterapia; Profª. Vânia Carmem 16 

Lima, Coordenadora do Curso de Letras; Prof. Wendy Carniello Ferreira, Coordenador do Curso de 17 

Engenharia Florestal; Prof. Fabrízzio Alphonsus Alves de Melo Nunes Soares, representante dos professores 18 

assistentes; Profª. Cecília Nunes Moreira, representante dos professores adjuntos; Prof. Edésio Fialho dos 19 

Reis, Coordenador do Curso de Mestrado em Agronomia; Os Servidores: Michaela Andréa Bette Camara e 20 

Wesley Carmo Ramos representando os servidores técnico-administrativos. Verificado o “quórum”, a Srª. 21 

Presidente declarou abertos os trabalhos: A Presidente iniciou a reunião com os informes: Primeiro Informe 22 

– Novo Conselho da FEJ: A Presidente informou que no último dia trinta foram realizadas as eleições para 23 

o conselho da FEJ, biênio dois mil e onze e dois mil e doze, informou que o Prof. Fernando Silva Santos foi 24 

indicado para representar o CAJ e listou os nomes dos membros eleitos: Srª. Vilma Ribeiro M. Feitosa 25 

(Rotary Club de Goiás), Srª. Maria Marta da Silva Arisono (OAB), Sr. Alisson Benite Freitas (UEG), Sr. 26 

Rafael Prado de Castro (IFG-Jataí), Srª. Luciana Aparecida Elias (Diocese de Jataí) e Sr. João Geraldo de 27 

Souza Braga (CESUT). Os conselheiros: Srª. Vera Lúcia Dias da Silva Fontana (ADCAJ), Srª. Suely Santos 28 

(Câmara Municipal dos vereadores) e Srª. Maria Madalena de Carvalho (Subsecretaria Regional de 29 

Educação de Jataí) e os suplentes: Sr. Fernando Silva Santos (CAJ/UFG) e Srª. Terezinha Bernardes de 30 

Souza (SINASEFE). Segundo Informe - SEMEART: A Presidente informou que no dia 04/12/2010 (quatro 31 

de dezembro de dois mil e dez será realizada a mostra do SEMEART, projeto do Curso de Educação Física e 32 
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convidou todos a participarem. Terceiro Informe – Arquitetos do CEGEF no CAJ: A Presidente informou 33 

que os arquitetos do CEGEF estarão no CAJ até amanhã e que eles vão procurar o Curso de Pedagogia, 34 

conforme foi solicitado. Quarto Informe - Licitações e Obras: A Presidente informou que a licitação da 35 

verticalização dos prédios e do hospital veterinário já foi iniciada. Disse também que já estão mexendo na 36 

parte elétrica, meio-fio e caixa d'água e provavelmente na finalização dos trabalhos o Câmpus ficará mais ou 37 

menos duas horas sem energia. Quinto Informe – Trinta anos do CAJ/UFG: A Presidente informou que 38 

em março o CAJ comemora trinta anos e que a intenção da direção é fazer um baile com banda e jantar por 39 

adesão, inauguração de obras, exposição sobre o Câmpus no Museu Histórico, e em julho será lançado um 40 

livro com a história do CAJ, será lançada também a logomarca dos trinta anos. Sexto Informe: Reunião 41 

Ordinária do mês de dezembro: A Presidente questionou se esta reunião poderia acontecer no dia 42 

15/12/2010 (quinze de dezembro de dois mil e dez), os conselheiros concordaram. Sétimo Informe: Recesso 43 

de final de ano: A Presidente informou que o CAJ irá funcionar até o dia 23/12/2010 (vinte e três de 44 

dezembro de dois mil e dez) e depois retornará as atividades em 03/01/2011 (três de janeiro de dois mil e 45 

onze). Oitavo Informe - Licitações: A Presidente informou que o edital da cantina restaurante está aberto e 46 

que os restaurantes Tia Nena e Spazzio estão dispostos a participar. Quanto ao edital específico para limpeza 47 

e jardinagem, a questão dos equipamentos foram regularizados no edital e as empresas terão que fornecer os 48 

equipamentos necessários para a realização dos serviços. Nono Informe – Vestibular: A Presidente 49 

informou que na segunda fase do vestibular a central II não será utilizada, mas estará  interditada. Décimo 50 

Informe – Internet e Telefonia: A Presidente informou que a internet  e telefonia da Unidade Riachuelo 51 

estão com problemas devido a problemas elétricos, uma empresa irá instalar o transformador, mas para isso 52 

será necessário retirar cinco pinus, a internet da Unidade Jatobá melhorou um pouco, mas no caso da 53 

Riachuelo não tem muito recurso, a solução seria interligar as unidades por fibra óptica, o caso da telefonia 54 

seria com a Brasil telecom, mas o  que está ao alcance da administração do CAJ, está sendo feito. Disse 55 

ainda que se o pessoal da Unidade Riachuelo quiser fazer um abaixo assinado referente a essas questões e 56 

encaminhar para a direção, o mesmo será encaminhado para o Prof. Jeblim Antônio Abraão e para a reitoria. 57 

Décimo Primeiro Informe – Trabalho de Fiscal no Vestibular: A Presidente informou a confirmação de 58 

trabalho de fiscais no vestibular será realizada nos dia seis, sete e oito o site do centro de seleção. Neste 59 

momento o Prof. Igo Gomes Guimarães falou sobre o problema de computadores e acesso a internet para 60 

alunos que é problema grave aqui, então a direção e ele conseguiram com a PROGRAD a doação de 35 61 

(trinta e cinco) computadores, materiais e rede, agora necessita da disponibilização de uma sala para estes 62 

computadores. Em seguida ele pediu aos conselheiros a sinalização positiva para que uma sala de aula fosse 63 

desativada para montar o laboratório. A Presidente falou das dificuldades e perigos de montar o laboratório 64 

na central de aulas II e a sugestão seria de desativar uma sala na central I para esse laboratório. Disse ainda 65 

que os cursos já avaliados foram penalizados na dimensão três que é justamente na estrutura e que a 66 

avaliação do Curso de Química em Catalão foi arrasadora. Em seguida a Presidente perguntou aos 67 

conselheiros se poderia desativar a sala. O Prof. Gecirlei Francisco da Silva disse que isso seria condicionado 68 

a questão de ter energia na central de aulas II à noite. Após muitas discussões os conselheiros concordaram 69 

em desativar a sala para que o laboratório funcione. Primeiro Ponto da Pauta: Definição sobre o modelo 70 
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de gestão do Câmpus Jataí – O Prof. Fabrízzio Alphonsus Alves Melo Nunes Soares iniciou o primeiro 71 

ponto da pauta apresentando os modelos que foram expostos na reunião anterior, os modelos de número um, 72 

dois, três e quatro (anexados ao final desta ata), e disse que o Curso de Ciências Biológicas apresentou uma 73 

sugestão de modelo e questionou se o conselho gostaria de avaliar, os conselheiros concordaram em avaliar a 74 

proposta. O Prof. Fabrízzio Alphonsus Alves Melo Nunes Soares apresentou a proposta (anexada ao final 75 

desta ata), que propõe algumas alterações no modelo de número quatro. Em seguida o Prof. Fabrízzio 76 

Alphonsus Alves Melo Nunes Soares falou da proposta recebida hoje, que foi encaminhada pelo Prof. 77 

Raimundo Agnelo Soares Pessoa, porém não houve tempo da comissão avaliá-la. O Prof. Fabrízzio 78 

Alphonsus Alves Melo Nunes Soares perguntou se o Curso de Ciências Biológicas gostaria que fosse votado 79 

o modelo de número quatro e em seguida fossem vistas as adaptações ou a proposta do curso seria um quinto 80 

modelo. O Prof. Edésio Fialho dos Reis disse que tudo que está sendo discutido está em desacordo com o 81 

regimento e estatuto da UFG, são coisas que o estatuto não permite e sugeriu que o assunto não seja 82 

detalhado aqui e disse que o Câmpus de interior tem o diretor geral e pronto. O Prof. Giovanni Cavichioli 83 

Petrucelli disse que o que tem que pensar é que o momento é de consolidação e que os cursos que estão 84 

sendo avaliados com problemas, pois hoje o diretor geral não consegue ver o problema de cada um. Agora 85 

para dividir em unidades e tirar o poder da unidade não adianta nada, a unidade tem que ter autonomia direto 86 

com o conselho. A Técnica-administrativa Michaela Andrea Bette Camara disse que quanto ao desacordo 87 

com o regimento da UFG, o Prof. Nelson do Amaral concordou em que fosse feito um novo estudo para 88 

colaborar com o que será feito em Goiânia, e que acha que tem que começar isso agora. O Prof. Alexandre 89 

Braoios disse que a representação política pode ser feita por um diretor de uma área e a cada dois anos 90 

mudaria a representação. O Prof. Raimundo Agnelo Pessoa Soares disse que sua proposta foi para que essa 91 

questão fosse em formato de rodízio. Após várias discussões a Presidente disse que a discussão não poderia 92 

perder o principal objetivo e os outros ajustes serão buscados. O Prof. Alexandre Braoios disse que a figura 93 

do diretor geral causa problemas com a representação em Goiânia. A Profª. Cecília Nunes Moreira disse que 94 

o que o CAJ quer é ser transformado em unidades. O Prof. Edésio Fialho dos Reis disse que a colocação do 95 

Prof. Giovanni era pertinente, e que precisa tratar dentro da UFG o regimento e estatuto. Disse ainda que 96 

deveria sair daqui uma proposta para pressionar o CONSUNI para aceitar o modelo dos Campi do interior, 97 

uma proposta de como o CAJ deve ser estruturado de agora para frente. O Prof. Fabrízzio Alphonsus Alves 98 

Melo Nunes Soares disse que para não prolongar muito o assunto, ele voltaria ao início, disse que recebeu a 99 

proposta do Curso de Ciências Biológicas na segunda-feira à noite e que a comissão reuniu na terça-feira 100 

pela manhã, então eles não tiveram tempo de avaliar profundamente. Disse que sua opinião é que o CAJ dê o 101 

primeiro passo e como comissão ele tem que pensar no modelo, mas não pode esquecer que existe o reitor. 102 

Em seguida ele consultou o Curso de Ciências Biológicas se eles querem que a proposta seja adaptada ou se 103 

é um modelo de número cinco. O Prof. Samuel Mariano Gislon da Silva disse que o modelo é uma adaptação 104 

do modelo quatro. Após muitas discussões, algumas pessoas falaram que este modelo é um quinto modelo. O 105 

Prof. Raimundo Agnelo Pessoa Soares disse que a proposta dele é variação do modelo quatro. A Profª. Vera 106 

Lúcia Dias da Silva Fontana disse que pessoalmente ela prefere o modelo de número quatro, pois ele mostra 107 

que em uma fase o CAJ é nosso e que a sugestão do Curso de História de fazer um rodízio é uma forma de 108 
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exercitar a democracia. O Prof. Igo Gomes Guimarães disse que o Curso de Zootecnia propôs modificações 109 

no modelo de número quatro, modificações parecidas com a proposta do Curso de História. Após as 110 

discussões a Presidente encaminhou a questão para votação e para o modelo de número um foi registrado 1 111 

(um) voto favorável; para o modelo de número dois, não foi registrado nenhum voto; para o modelo de 112 

número três, não foi registrado nenhum voto; para o modelo de número quatro foram registrados 20 (vinte) 113 

votos favoráveis e para o modelo de número cinco (do Curso de Ciências Biológicas) foram registrados dois 114 

votos favoráveis, foi registrado também 1 (uma) abstenção. A Presidente disse que o encaminhamento agora 115 

será a elaboração de um documento com a estrutura que o CAJ quer e encaminhar para a Reitoria, e que os 116 

conselheiros irão acompanhar isso via e-mail. Em seguida a Presidente informou que o PDI do CAJ está 117 

sendo absorvido pelo geral e em breve terá notícias a respeito. Nada mais havendo a tratar, a Sr.ª Presidente 118 

declarou encerrada a reunião às 15:36 horas (quinze horas e trinta e seis minutos), da qual, para constar, eu, 119 

Marinalva de Oliveira Teixeira, lavrei a presente ata que, lida e se achada em conforme, segue assinada pela 120 

Presidente dos trabalhos e pelos conselheiros  presentes à discussão e  votação................................................ 121 

Silvia Correa Santos____________________________________________________________ 122 
Alexandre Braoios_____________________________________________________________ 123 
Allison Gustavo Braz__________________________________________________________ 124 
Ari Raimann_________________________________________________________________ 125 
Cecília Nunes Moreira ________________________________________________________ 126 
Cristiane José Borges_________________________________________________________ 127 
Edésio Fialho dos Reis__________________________________________________________ 128 
Fábio Marineli_________________________________________________________________ 129 
Fabrízzio Alphonsus Alves Melo Nunes Soares_______________________________________ 130 
Gecirlei Francisco da Silva_______________________________________________________ 131 
Giovanni Cavichioli Petrucelli____________________________________________________ 132 
Igo Gomes Guimarães__________________________________________________________ 133 
João Batista Pereira Cabral________________________________________________ 134 
Luciana Celeste Carneiro_________________________________________________ 135 
Márcio Rodrigues Silva_________________________________________________________ 136 
Marcos Gonçalves de Santana____________________________________________________ 137 
Marcos Wagner de Souza Ribeiro_________________________________________________ 138 
Maria Cristina Cardoso Pereira___________________________________________________ 139 
Michaela Andréa Bette Camara___________________________________________________ 140 
Raimundo Agnelo Soares Pessoa__________________________________________________ 141 
Samuel Mariano Gislon da Silva__________________________________________________ 142 
Vânia Carmem Lima___________________________________________________________ 143 
Vera Lúcia Dias da Silva Fontana_________________________________________________ 144 
Wendy Carniello Ferreira________________________________________________________ 145 
Wesley Carmo Ramos___________________________________________________________ 146 
Marinalva de Oliveira Teixeira____________________________________________________ 147 


