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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 14 DE OUTUBRO DE 2009. 

Aos quatorze (14) dias do mês de outubro (10) do ano de dois mil e nove (2009) às quatorze horas e dezoito 1 

minutos (14:18) reuniram-se no auditório maior da Unidade Jatobá, Campus Jataí/UFG, sob a presidência da 2 

Diretora do CAJ, Profª. Silvia Correa Santos, os membros do Conselho Diretor: Profª. Ana Luisa Aguiar de 3 

Castro, a Coordenadora do Curso de Zootecnia; Profª. Alessandra Daflon dos Santos, Coordenadora do 4 

Curso de Psicologia, Profª. Camila Alberto Vicente de Oliveira, Coordenadora do Curso de Pedagogia; Prof. 5 

Christian Dias Cabacinha, Coordenador do Curso de Engenharia Florestal; Profª. Cristiane José Borges, 6 

Coordenadora do Curso de Enfermagem; Prof. Nelson Rodrigo Pedon, representando a Coordenação do 7 

Curso de Geografia;  Profª. Renata Machado de Assis, Vice-Coordenadora do Curso de Educação Física; 8 

Profª. Luciana Celeste Carneiro, Coordenadora do Curso de Agronomia; Prof. Henrique Almeida Fernandes, 9 

Coordenador do Curso de Física; Prof. Humberto Rodrigues Moreira, Vice- Coordenador do Curso de 10 

Direito; Profª. Luciana Aparecida Elias, Coordenadora do Curso de Matemática; Profª. Luciana de Oliveira 11 

Berretta, Coordenadora do Curso de Ciência da Computação; Prof. Giovanni Cavichioli Petrucelli, 12 

Coordenador do Curso de Química; Profª. Vânia Carmem Lima, Coordenadora do Curso de Letras; Prof. 13 

Silvio Luiz de Oliveira, Vice-Coordenador do Curso de Ciências Biológicas;  Prof. Thiago André Carreo 14 

Costa, Coordenador do Curso de Medicina Veterinária; Prof. Wagner Gouvêa dos Santos, Coordenador do 15 

Curso de Biomedicina; Prof. Edésio Fialho dos Reis, Coordenador do Curso de Mestrado em Agronomia; 16 

Prof. Dimas Moraes Peixinho, Coordenador do Curso de Mestrado em Geografia; Profª. Cecília Nunes 17 

Moreira Sandrini, representante dos professores adjuntos; Prof. Fabrízzio Alphonsus Alves Melo Nunes 18 

Soares, representante dos professores assistentes; Os Servidores  Marcos Humberto Silva de Assis, e 19 

Michaela Andrea Bette Camara, representando os servidores técnico-administrativos; Os Acadêmicos Elias 20 

Menta Macedo e Silmara Silva Cardoso, representando os discentes; Prof. João Batista Pereira Cabral, Vice-21 

Diretor do Campus Jataí. Verificado o “quorum”, a Srª. Presidente declarou abertos os trabalhos: Primeiro 22 

Ponto da Pauta – Discussão sobre assuntos relacionados a Biblioteca com a Diretora da 23 

BC/Goiânia – A Presidente inicia a reunião informando da sessão pública para tratar dos assuntos 24 

da biblioteca que não teve público e apresenta a Diretora da Biblioteca Central/UFG:  Valéria Maria 25 

Soledade de Almeida, em seguida passa a palavra para o conselho. A Profª. Luciana Aparecida Elias 26 

questionou sobre aquisição de livros e citou exemplos de livros baratos que custam na média R$ 27 

30,00 (trinta reais), que não entram no pregão. A Diretora da Biblioteca Central respondeu que 28 

alguns livros tem pedidos específicos. O Prof. Giovanni Cavichioli Petrucelli disse que não sabia 29 

disso. Após várias discussões sobre livros de um curso da Unidade Riachuelo que está na biblioteca 30 

da Unidade Jatobá. A Bibliotecária Anne de Oliveira explicou o que tem uma lista de sugestões e 31 
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houve também uma consulta no sistema e se consta que um curso pediu o livro, mas este livro pode 32 

atender outro curso, então os exemplares são divididos nas duas unidades. A Diretora da Biblioteca 33 

Central disse que é preciso garantir a natureza do pedido e os pedidos demandam tempo, pois os 34 

prazos devem ser cumpridos ou o livro solicitado pode entrar em esgotado. Disse também que 35 

enfrenta problemas com rede e não só na biblioteca, mas em todos os trabalhos que são feitos pelo 36 

sistema. A Profª. Zilda de Fátima Mariano questionou como pode ser realizada a doação de teses 37 

(por exemplo). A Diretora da Biblioteca Central respondeu que a biblioteca não tem espaço físico 38 

para receber essas doações, porém se a tese estiver em arquivo digital pode ir para a biblioteca 39 

virtual e esse acervo é constituído com a orientação dos docentes. A Profª. Zilda de Fátima Mariano 40 

disse que tinha dúvidas quanto a periódicos descartados pela biblioteca que segundo informações 41 

faltavam alguns exemplares. A Diretora da Biblioteca Central respondeu que quanto a periódicos ela 42 

não tem como responder, pois ainda não existe uma política de periódicos para as bibliotecas. O 43 

Acadêmico Elias Menta Macedo questionou quanto ao acesso dos alunos à internet na biblioteca e 44 

outro questionamento é sobre a questão física da biblioteca que tem alguns problemas, como 45 

goteiras. A Diretora da Biblioteca Central disse que existem questões administrativas e técnicas e as 46 

administrativas tem que ser resolvidas aqui. Neste momento a Presidente respondeu ao acadêmico 47 

que os computadores vão voltar para a biblioteca e que foram retirados devido ao ruído e falta de 48 

funcionários e também estavam ocorrendo fatos desagradáveis da parte dos usuários que chegavam 49 

a levar para casa alguns acessórios, como por exemplo: mouse. Quanto a questão física,  o projeto 50 

de reforma do auditório e da biblioteca já está na fase final, são medidas paleativas e a busca da 51 

direção é para que consiga construir uma nova biblioteca, pois só neste ano foram adquiridos R$ 52 

500.000,00 (quinhentos mil reais) em livros. Então a necessidade real é de adquirir recursos para a 53 

construção de um novo prédio. O Prof. Fabrízzio Alphonsus Alves Melo Nunes Soares falou da 54 

implementação do sistema Sofia, pois tem alguns problemas e se o sistema não funciona não tem como fazer 55 

empréstimo de livros, falou que a centralização da base em Goiânia, gera alguns problemas. A Diretora da 56 

Biblioteca Central respondeu que realmente tem que pensar em uma solução para o sistema. A 57 

Bibliotecária Anne de Oliveira disse que o problema não é o sistema e sim a rede. A Profª. Camila 58 

Alberto Vicente de Oliveira falou das teses que foram encaminhadas para Goiânia para encadernar, 59 

solicitou que estas voltem para o Campus, pois são muito importantes, disse também que sempre 60 

que procura a Bibliotecária Anne de Oliveira é muito bem atendida e recebe a atenção necessária. 61 

Em seguida perguntou se há uma indicação para a assinatura de periódicos e jornais regionais ou 62 

estaduais. A Diretora da Biblioteca Central respondeu que a biblioteca só gerencia o acervo e que 63 

tem que ser feito o pedido. A Presidente informou que é só solicitar que pode ser feita a assinatura 64 

de um periódico e isso pode ser pago com o fundo local, é só indicar qual o jornal ou revista para 65 

fazer a assinatura. A Bibliotecária Anne de Oliveira disse que várias teses já chegaram na biblioteca 66 
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e muitas na área de educação e estão à disposição para consulta. O Prof. Wagner Gouvêa dos Santos 67 

falou sobre a sociedade de genética que tem livros diferenciados e questionou qual a forma de 68 

adquirí-los. A Diretora da Biblioteca Central respondeu que esse é um pedido especial e deve ser 69 

encaminhado para a Bibliotecária Anne de Oliveira. A Acadêmica Silmara Silva Cardoso falou de 70 

livros que foram passados para a biblioteca da Unidade Jatobá na época da reforma da Unidade 71 

Riachuelo e que os mesmos não voltaram para lá. A  Bibliotecária Anne de Oliveira respondeu que 72 

os livros dos Cursos de História e Educação Física foram passados sim para a Unidade Jatobá, 73 

agora quem achar que um livro de seu curso não está na biblioteca, então encaminhe um documento 74 

que será verificado quem solicitou o livro e se for o caso este será devolvido, caso não seja de outro 75 

curso será observado a demanda para adequar o uso do livro da melhor forma. A Diretora da 76 

Biblioteca Central  agradeceu ao conselho e finalizou sua participação na reunião. Segundo Ponto 77 

da Pauta: Sugestão de Fluxo Curricular, Grade Curricular e Componentes Curriculares do 78 

Curso de Fisioterapia – do Interesse do Curso de Fisioterapia, relatado pela Profª. Luciana de 79 

Oliveira Berreta. Em discussão e em seguida em votação o parecer da relatora favorável ao processo 80 

foi aprovado com o registro de 24 (vinte e quatro) votos favoráveis e 1 (uma) abstenção. Terceiro 81 

Ponto da Pauta: Alocação de Vagas – A Presidente falou das mudanças em concursos para 82 

professores que terão que ser gravados e deve-se realizar o concurso o mais rápido possível e para 83 

isso a comissão de alocação de vagas precisa do aval do conselho para trabalhar. Então a Presidente 84 

listou os pedidos: Primeiro -   Solicitação do Curso de Engenharia Florestal para reavaliar o 85 

número de turma práticas e correção do número de disciplinas optativas; Segundo - Solicitação do 86 

Curso de Ciências Biológicas para acrescentar no rol de disciplinas do curso três disciplinas 87 

ministradas no Curso de Mestrado em Agronomia; Terceiro - Solicitação do Curso de Enfermagem 88 

para dividir as turmas de disciplinas práticas em três grupos com dez alunos cada; Quarto - 89 

Proposta do Curso de Direito admitindo uma flexibilização parcial das vagas docentes destinadas ao 90 

Curso de Direito, na forma que segue:a) O Curso de Direito oferecerá duas vagas DE a serem 91 

permutadas, cada uma, a razão de duas vagas 20 horas (PEQUI – Professor Equivalente), ou seja 92 

um total de quatro vagas 20 horas; b) Previamente ao início das atividades do curso decidiu-se pelo 93 

desmembramento de uma das vagas DE que foi convertida em uma vaga de professor 20 horas 94 

(destinada ao Prof. Altamiro Garcia Filho) e uma segunda vaga ainda deverá ser destinada ao Curso 95 

de Direito; c) Sendo assim, a considerar-se esta proposta no momento da composição final do corpo 96 

docente o Curso de Direito do CAJ contará com doze professores DE e seis professores 20 horas; d) 97 

O Colegiado mostrou-se disposto a aceitar que a vaga remanescente de 20 horas, referida no item b 98 

seja atribuída ao curso ou cursos que se comprometerem a fornecer corpo docente apto a ministrar 99 

disciplinas do núcleo comum, mormente as que exijam habilitação específica na área tais como 100 

psicologia, economia política, sociologia e história, entre outras disciplinas do referido núcleo. 101 
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Quinto – Solicitação do Curso de Biomedicina que devido falta de assiduidade do Prof. Leonardo 102 

Schulz Lang, solicitou que as aulas de química oferecidas ao Curso de Biomedicina sejam 103 

ministradas pelo Curso de Química, para melhorar o nível da disciplina. A Presidente pediu para 104 

que as discussões sejam no sentido de verificar se o Curso de Química tem condições de assumir a 105 

disciplina. O Prof. Giovanni Cavichioli Petrucelli explicou que este professor é lotado no Curso de 106 

Biologia, disse ainda que não sabe o que fazer e o Curso de Química não tem problemas em assumir 107 

as disciplinas, mas o outro professor ficaria com a carga horária diferente. A Presidente questionou 108 

se poderia continuar a discussão por este item, a Profª. Zilda de Fátima Mariano sugeriu que comece 109 

do primeiro ponto. A Profª. Renata Machado de Assis questionou porque as discussões foram 110 

retomadas, se em outro momento não foi aceito mais alterações. A Presidente disse que não há 111 

problemas em aceitar os pedidos, pois o conselho irá detectar problemas futuros e se for o caso já 112 

irá indeferí-los. O Prof. Edésio Fialho dos Reis disse que a posição da comissão é de não aceitar 113 

mais nenhum pedido, mas a comissão está subordinada à direção que por sua vez está subordinada 114 

ao conselho, então o conselho aceita ou não os pedidos. A Presidente disse que não pode engavetar 115 

os documentos e tem que ter uma resposta para eles. O Prof. João Batista Pereira Cabral disse que 116 

deve votar se aprecia os pedidos ou não. Em votação foram registrados 10 (dez) votos favoráveis, 117 

8(oito) contrários e 07 (abstenções), portanto os pedidos serão apreciados. O Prof. Fabrízzio 118 

Alphonsus Alves Melo Nunes Soares, propôs que os Cursos REUNI sejam separados dessa discussão. O  119 

Prof. Christian Dias Cabacinha explicou a solicitação do curso e disse que o curso não foi consultado, devido 120 

a uns desencontros e que o PPC do curso obedece as diretrizes dos Cursos de Engenharia Florestal, falou 121 

também da necessidade de corrigir o número das disciplinas optativas e que reduziu um semestre por causa 122 

do estágio. O Prof. Giovanni Cavichioli Petrucelli disse que entende o problema, mas tem que tomar 123 

cuidado, pois existem coisas que nem todos entendem, então tem que olhar bem a questão. A Profª. Camila 124 

Alberto Vicente de Oliveira questionou como vai ser a questão das optativas, pois tem que ver a questão da 125 

viabilidade. O  Prof. Thiago André Carreo Costa disse que analisando friamente todos os cursos tem 126 

problemas, disse que o Curso de Medicina Veterinária, por exemplo tem turma com 15 (quinze) alunos para 127 

cirurgia. O Prof. Edésio Fialho dos Reis disse que neste caso são três pontos: O primeiro ponto são 128 

as sub turmas e que se o pedido for aceito, tem que ser feito uma justificativa para anexar ao 129 

processo, pois ele não se sente à vontade em apenas colocar o pedido no processo. O segundo ponto 130 

é que foi decidido sim que as turmas seriam divididas em grupos de 20 (vinte) alunos. O terceiro 131 

ponto é que como o Curso de Engenharia Florestal  funcionará com sete professores, será possível 132 

cumprir com as  28 (vinte e oito) disciplinas optativas com esse número de professores? O Prof. 133 

Christian Dias Cabacinha disse que quanto ao número de optativas e de professores a intenção é 134 

atender o PPC do curso, disse que sabia do prazo que foi definido, porém ele ainda não estava a par 135 

do que estava acontecendo. Quanto a equipamentos, trata-se de equipamentos muito caros então não 136 
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tem verba para atender esta questão. Disse ainda que o Curso de Engenharia Florestal perdeu três 137 

vagas devido ao impacto em outros cursos, mas pede aos conselheiros que olhem esta questão, pois 138 

o Curso é REUNI e gostaria que fosse revisto. A Presidente perguntou se poderia colocar a 139 

solicitação do Curso de Engenharia Florestal em votação, os conselheiros concordaram. Em votação 140 

foram registrados 3 (três) votos favoráveis ao pedido, 11 (onze) votos contrários ao pedido e 10 141 

(dez) abstenções, portanto a proposta não será avaliada pela comissão de alocação de vagas. 142 

Segundo Pedido - Solicitação do Curso de Ciências Biológicas para acrescentar no rol de 143 

disciplinas do curso três disciplinas ministradas no Curso de Mestrado em Agronomia. Em 144 

discussão, a Profª. Ana Luísa Aguiar de Castro disse que o Curso de Zootecnia, também ministra 145 

aulas no Curso de Mestrado em Agronomia e se esta questão for aprovada eles também entrarão 146 

com o  pedido de reavaliação. O Prof. Edésio Fialho dos Reis disse que a carga horária desses 147 

professores não é contada e que o trabalho do professor é o mesmo e se for pensar em Universidade, 148 

então ninguém vai mais abrir pós-graduação, pois o professor vai dar 17 (dezessete) horas aula? A 149 

Profª. Renata Machado de Assis disse que as aulas o mestrado e pós-graduação devem ser contadas 150 

sim e os cursos de pós não pagos devem ser computados também. O  Prof. Fabrízzio Alphonsus Alves 151 

Melo Nunes Soares disse que em relação aos cursos de especializações não pagos, não deve contar as aulas 152 

não e outro ponto é a questão de muitas coordenações que tem muitos professores mestres que não tem como 153 

ministrar aulas na pós-graduação, disse que então tem que pensar em carga horária de graduação. O Prof. 154 

Dimas Moraes Peixinho sugeriu que seja um ponto de pauta a discussão sobre o papel da Pós-graduação. A 155 

Profª. Cecília Nunes Moreira Sandrini disse que como no primeiro pedido o Curso de Ciências Biológicas 156 

também teve a oportunidade de solicitar isso antes e que o pedido deve ser indeferido. O Prof. João Batista 157 

Pereira Cabral disse que falam muito em Universidade, mas não falam em cursos Stricto-Sensu, pois três 158 

mestrados já contam na hora do Campus se tornar Universidade. A Profª. Luciana Aparecida Elias disse que 159 

tudo foi discutido antes e que a matemática também tem problemas e se muda o PPC que as pessoas fiquem 160 

cientes que para essa discussão não entra mais pedidos. O Prof. Edésio Fialho dos Reis disse que de maneira 161 

alguma quis atender o curso, disse que foi procurado pelo coordenador e este encaminhou o documento, 162 

disse ainda que concorda com o Prof. Dimas Moraes Peixinho em colocar um ponto para discussão sobre a 163 

Pós-graduação. Em votação a solicitação do Curso de Ciências Biológicas foram registrados 2 (dois) votos 164 

favoráveis, 14 (quatorze) contrários e 9 (nove) abstenções, portanto a solicitação não será avaliada pela 165 

comissão. Terceiro Pedido - Solicitação do Curso de Enfermagem para dividir as turmas de 166 

disciplinas práticas em três grupos com dez alunos cada. Em discussão, a Profª. Cristiane José 167 

Borges explicou que a sub turmagem em 15 (quinze)alunos seria problema, pois já foram realizadas 168 

várias reuniões com o Prefeito e Secretaria da Saúde e os hospitais de Jataí não tem suporte para 169 

essa quantidade de alunos. Disse ainda que os alunos estão com a carga horária comprometida e que 170 

as questões de agora são atividades práticas e estágio será no nono e décimo período do curso. A 171 

Profª. Luciana de Oliveira Berretta disse que no estágio conta carga horária e não turmas. A Profª. 172 
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Camila Alberto Vicente perguntou porque uma sub turma resolve o problema. A Profª. Cristiane 173 

José Borges disse que assim é mais fácil controlar a carga horária com a rotatividade. O  Prof. 174 

Fabrízzio Alphonsus Alves Melo Nunes Soares disse que tem que ver com atenção a questão da enfermagem, 175 

pois deveria ter um hospital das clínicas em Jataí. A Profª. Luciana Aparecida Elias disse que a cada 176 

resultado de votação não significa que não estão sensíveis problema, mas a questão é buscar mecanismos 177 

para resolver a situação. O Christian Dias Cabacinha pede ao conselho que não tenha dois pesos e duas 178 

medidas. Em votação foram registrados 4 (quatro) votos favoráveis, 8 (oito) contrários e 13 (treze) 179 

abstenções, portanto a solicitação não será avaliada pela comissão. Quarto Pedido - Proposta do Curso 180 

de Direito admitindo uma flexibilização parcial das vagas docentes destinadas ao Curso de 181 

Direito, na forma que segue:a) O Curso de Direito oferecerá duas vagas DE a serem 182 

permutadas, cada uma, a razão de duas vagas 20 horas (PEQUI – Professor Equivalente), ou 183 

seja um total de quatro vagas 20 horas; b) Previamente ao início das atividades do curso 184 

decidiu-se pelo desmembramento de uma das vagas DE que foi convertida em uma vaga de 185 

professor 20 horas (destinada ao Prof. Altamiro Garcia Filho) e uma segunda vaga ainda 186 

deverá ser destinada ao Curso de Direito; c) Sendo assim, a considerar-se esta proposta no 187 

momento da composição final do corpo docente o Curso de Direito do CAJ contará com doze 188 

professores DE e seis professores 20 horas; d) O Colegiado mostrou-se disposto a aceitar que a 189 

vaga remanescente de 20 horas, referida no item b seja atribuída ao curso ou cursos que se 190 

comprometerem a fornecer corpo docente apto a ministrar disciplinas do núcleo comum, 191 

mormente as que exijam habilitação específica na área tais como psicologia, economia 192 

política, sociologia e história, entre outras disciplinas do referido núcleo. A Profª. Camila 193 

Alberto Vicente de Oliveira disse que não foi questionada a oferta de disciplinas dos cursos novos e 194 

que o Curso de Pedagogia “ganhou” uma vaga, mas dá aulas para o Curso de Direito. A Profª. 195 

Cecília Nunes Moreira Sandrini disse que essa vaga do Curso de Pedagogia e Direito deve ser 196 

resolvida entre os cursos e questionou à comissão qual a carga horária do Curso de Direito com 197 

essas vagas que eles pontuam e se a carga horária média do Campus é de 12 (doze) horas, então que 198 

a média seja respeitada. A Profª. Luciana Aparecida Elias disse que a discussão da vaga DE do 199 

Curso de Pedagogia já foi definida no conselho, mas sempre volta a discussão de um caso já 200 

definido. O  Prof. Fabrízzio Alphonsus Alves Melo Nunes Soares diz que a relação de um professor DE por 201 

dois professores de vinte horas é muito alta. A  Presidente disse que uma vaga DE não é igual a duas vagas 202 

vinte horas. O Prof. Humberto Rodrigues Moreira disse que não é verdade que o Curso de Pedagogia 203 

assumiu disciplinas equivalentes a uma vaga DE e que as disciplinas podem ser ministradas pelo Curso de 204 

Direito e que a relação de duas vagas vinte horas por uma DE foi passada pela direção. A Presidente disse 205 

que em nenhum momento disse que uma vaga DE equivale a duas vagas vinte horas. O Prof. Wagner Gouvêa 206 

dos Santos disse que quer lembrar que a computação da quantidade de professores no Curso de Direito conta 207 

com a vaga De lotada no Curso de Pedagogia. O Prof. Giovanni Cavichioli Petrucelli disse que em resposta a 208 
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questão o Curso de Direito com 15 (quinze) professores ficaria com uma carga horária  baixa e com 18 209 

(dezoito) professores ficaria com a menor carga horária do Campus. O Prof. Humberto Rodrigues Moreira 210 

perguntou se a opinião é do Prof. Giovanni ou da comissão. O Prof. Giovanni Cavichioli Petrucelli disse que 211 

sua fala é enquanto comissão e como Coordenador do Curso de Química. O Prof. Christian Dias Cabacinha 212 

disse que a questão de vagas vinte horas por vaga DE não vai resolver os problemas dos cursos e o conselho 213 

não pode admitir essa barganha de vagas. O Prof. Humberto Rodrigues Moreira disse que como 214 

representante do Curso de Direito fez contas e já está com onze horas aula e pediu que a informação do Prof. 215 

Giovanni quanto a carga horária não seja oficial da comissão. O Prof. Henrique Almeida Fernandes disse que 216 

o Curso de Física presta serviços para dez cursos e tem nove professores e é um curso noturno. A Profª. 217 

Cecília Nunes Moreira Sandrini disse que o objetivo da comissão é ser o mais justa possível, pois todos os 218 

cursos necessitam de vagas e a média de 12 (doze) horas aula tem que ser cumprida por todos. O  Prof. 219 

Humberto Rodrigues Moreira disse que no próximo semestre as aulas do Curso de Direito iniciarão às 220 

dezoito horas e dez minutos e que o curso tentou facilitar a alocação das vagas. Em votação foram 221 

registrados 15 (quinze) votos contrários, 10 (dez) abstenções e 0 (zero) favoráveis, portanto a solicitação não 222 

será avaliada pela comissão. Quinto Pedido -  Solicitação do Curso de Biomedicina que as aulas de 223 

química oferecidas ao Curso de Biomedicina sejam ministradas pelo Curso de Química – A 224 

Profª. Luciana Aparecida Elias disse que a questão é lógica as aulas de química devem ser 225 

oferecidas pelo curso de química, porém o problema da questão é o professor. A Presidente disse 226 

que irá tomar uma providência, mas tem que ser definido na Mini-Câmara de Graduação uma 227 

sinalização sobre o que fazer e que a frequência do Curso de Ciências Biológicas vem cheia todo 228 

mês, então não tem como fazer nada, se o coordenador tem o constrangimento de cortar o ponto do 229 

professor é só avisar que a direção corta. O Prof. Wagner Gouvêa dos Santos disse que enquanto 230 

coordenador está procurando exercer seu papel, não interessa se a questão gera vaga ou não, o 231 

problema é que o curso está sendo prejudicado, que este professor faça um rodízio e não fique só no 232 

curso de Biomedicina. A Servidora Michaela Andrea Bette Camara falou sobre a frequência que 233 

vem normal, e que essa questão é só adiar o problema e isso tira o lugar de um profissional que 234 

realmente quer trabalhar. O Prof. João Batista Pereira Cabral perguntou para o Prof. Wagner 235 

Gouvêa dos Santos para qual PPC pertence essa disciplina, pois se está no Curso de Química então 236 

é lá que deve ser contabilizada a carga horária, disse também que sabe da ameaças do professor, 237 

mas tem que resolver a questão. A Profª. Zilda de Fátima Mariano disse que a questão é obvia e que 238 

o problema não é a vaga e sim o professor. O  Prof. Fabrízzio Alphonsus Alves Melo Nunes Soares disse 239 

que lembra de ter visto a solicitação de aulas para esse professor e perguntou se a carga horária dele está 240 

sendo contada no Curso de Ciências Biológicas ou no Curso de Química. O Prof. Giovanni Cavichioli 241 

Petrucelli disse que o professor completou a carga horária com a disciplina oferecida ao Curso de 242 

Biomedicina. O  Prof. Fabrízzio Alphonsus Alves Melo Nunes Soares disse que agora existe uma reclamação 243 

por escrito desse professor. A Profª. Camila Alberto Vicente de Oliveira sugeriu um encaminhamento e disse 244 
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que a discussão não é alocação de vagas pois tem um professor efetivo para doze horas aula, a questão é 245 

administrativa. O Prof. Giovanni Cavichioli Petrucelli disse que não tem nada contra, mas o problema é o 246 

professor. A Presidente perguntou se este item pode ser resolvido na câmara de graduação. A Profª. Luciana 247 

Aparecida Elias disse que o assunto é contar a disciplina no Curso de Química e isso deve ser definido aqui 248 

no conselho. O Prof. Christian Dias Cabacinha disse que tem que manter os critérios. Em votação foram 249 

registrados 6 (seis) votos favoráveis, 5 (cinco) contrários e 13 (treze) abstenções, então a partir de agora o 250 

Curso de Química assume a disciplina de química no Curso de Biomedicina. A Presidente passou a tarefa da 251 

distribuição das vagas para a comissão de alocação de vagas e marcou a reunião do conselho diretor na qual 252 

será votada a divisão das vagas para o dia quatro de novembro de dois mil e nove. Nada mais havendo a 253 

tratar, a Srª. Presidente declarou encerrada a reunião às 17:12 (dezessete horas e doze minutos), com a 254 

presença dos seguintes conselheiros:  Profª. Ana Luisa Aguiar de Castro, a Coordenadora do Curso de 255 

Zootecnia; Profª. Alessandra Daflon dos Santos, Coordenadora do Curso de Psicologia, Profª. Camila Alberto 256 

Vicente de Oliveira, Coordenadora do Curso de Pedagogia; Prof. Christian Dias Cabacinha, Coordenador do 257 

Curso de Engenharia Florestal; Profª. Cristiane José Borges, Coordenadora do Curso de Enfermagem; Prof. 258 

Nelson Rodrigo Pedon, representando a Coordenação do Curso de Geografia;  Profª. Renata Machado de 259 

Assis, Vice-Coordenadora do Curso de Educação Física; Profª. Luciana Celeste Carneiro, Coordenadora do 260 

Curso de Agronomia; Prof. Henrique Almeida Fernandes, Coordenador do Curso de Física; Prof. Humberto 261 

Rodrigues Moreira, Vice- Coordenador do Curso de Direito; Profª. Luciana Aparecida Elias, Coordenadora 262 

do Curso de Matemática; Profª. Luciana de Oliveira Berretta, Coordenadora do Curso de Ciência da 263 

Computação; Prof. Giovanni Cavichioli Petrucelli, Coordenador do Curso de Química; Profª. Vânia Carmem 264 

Lima, Coordenadora do Curso de Letras; Prof. Silvio Luiz de Oliveira, Vice-Coordenador do Curso de 265 

Ciências Biológicas;  Prof. Thiago André Carreo Costa, Coordenador do Curso de Medicina Veterinária; 266 

Prof. Wagner Gouvêa dos Santos, Coordenador do Curso de Biomedicina; Prof. Edésio Fialho dos Reis, 267 

Coordenador do Curso de Mestrado em Agronomia; Prof. Dimas Moraes Peixinho, Coordenador do Curso de 268 

Mestrado em Geografia; Profª. Cecília Nunes Moreira Sandrini, representante dos professores adjuntos; Prof. 269 

Fabrízzio Alphonsus Alves Melo Nunes Soares, representante dos professores assistentes; Os Servidores  270 

Marcos Humberto Silva de Assis, e Michaela Andrea Bette Camara, representando os servidores técnico-271 

administrativos; Os Acadêmicos Elias Menta Macedo e Silmara Silva Cardoso, representando os discentes; 272 

Prof. João Batista Pereira Cabral, Vice-Diretor do Campus Jataí, da qual, para constar, eu, Marinalva de 273 

Oliveira Teixeira, lavrei a presente ata que, lida e se achada em conforme, segue assinada pela Presidente dos 274 

trabalhos e pelos conselheiros presentes à discussão e votação.  275 

Silvia Correa Santos___________________________________________________________ 276 

Alessandra Daflon dos Santos___________________________________________________ 277 

Ana Luisa Aguiar de Castro_____________________________________________________ 278 

Camila Alberto Vicente de Oliveira_______________________________________________ 279 

Cecília Nunes Moreira Sandrini __________________________________________________ 280 

Christian Dias Cabacinha________________________________________________________ 281 

Cristiane José Borges___________________________________________________________ 282 
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Dimas Moraes Peixinho_________________________________________________________ 283 

Edésio Fialho dos Reis__________________________________________________________ 284 

Elias Menta Macedo____________________________________________________________ 285 

Fabrízzio Alphonsus Alves Melo Nunes Soares _______________________________________ 286 

Giovanni Cavichioli Petrucelli____________________________________________________ 287 

Henrique Almeida Fernandes_____________________________________________________ 288 

Humberto Rodrigues Moreira_____________________________________________________ 289 

João Batista Pereira Cabral_______________________________________________________ 290 

Luciana Celeste Carneiro________________________________________________________ 291 

Luciana de Oliveira Berretta ______________________________________________________ 292 

Michaela Andrea Bette Camara____________________________________________________ 293 

Renata Machado de Assis_________________________________________________________ 294 

Silvio Luiz de Oliveira___________________________________________________________ 295 

Silmara Silva Cardoso___________________________________________________________ 296 

Vânia Carmem Lima___________________________________________________________ 297 

Wagner Gouvêa dos Santos______________________________________________________ 298 

Zilda de Fátima Mariano________________________________________________________ 299 

Marinalva de Oliveira Teixeira____________________________________________________ 300 


