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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DO
6
CAMPUS JATAÍ, REALIZADA EM 14 DE MARÇO DE 2007.
1 Aos quatorze dias (14) do mês de março (03) do ano de dois mil e sete (2007), às dezesseis horas e trinta e
2 cinco minutos (16:35) reuniram-se, no Auditório do Centro de Ciências Agrárias e Biológicas Campus
3 Jataí/UFG, sob a presidência do diretor do CAJ, Prof. Edésio Fialho dos Reis, os membros do Conselho
4 Profª. Adriana Rodrigues Ribeiro, Coordenadora do Curso de Biomedicina; Prof. Alessandro Martins,
5 Coordenador do Curso de Física; Profª. Carla Afonso da Silva Bitencourt Braga, Coordenadora do Curso de
6 Medicina Veterinária; Prof. Marcos Antônio de Menezes, representando a Coordenação do Curso de
7 História; Prof. Edney Rocha Freitas, Coordenador do Curso de Educação Física; Prof. Fernando Simões
8 Gielfi, Coordenador do Curso de Agronomia; Profª. Jaqueline Araújo Civardi, Coordenadora do Curso de
9 Matemática; Profª. José Silvio de Oliveira, Coordenador do Curso de Pedagogia; Prof. Paulo Roberto
10 Rodrigues Meira, Coordenador do Curso de Química, Profª. Silvia Sobral Costa, Coordenador do Curso de
11 Ciências Biológicas; Profa. Vânia Carmem Lima, Coordenadora do Curso de Letras (Português e Inglês);
12 Prof. Edgar Alain Collao Saenz, representando a Coordenação do Curso de Zootecnia; Prof. Washington
13 Mendonça Moragas, Coordenador do Curso de Geografia;

Prof. Marco Aurélio Carbone Carneiro,

14 Coordenador do Programa de Pós-graduação em Agronomia, Profª. Vera Lúcia Fontana, representante dos
15 professores adjuntos; a servidora Patrícia de Araújo Costa, representante dos servidores técnico16 administrativos; Profª. Silvia Correa Santos, Vice-diretora do CAJ. Verificado o “quorum”, o Sr. Presidente
17 declara abertos os trabalhos, começando pelo primeiro ponto da pauta: Informes - O Presidente informou
18 aos membros do Conselho que pela dificuldade com as nomenclaturas dos prédios da Riachuelo e do CCAB
19 vê a necessidade de nomeá-los, afim de facilitar a comunicação e o envio de correspondências. Dessa
20 forma, ele consultou o Conselho, sobre o lançamento de um edital para sugestões de nomes aos prédios
21 mencionados, sendo aceito por todos os membros. Passando para o segundo ponto de pauta: Estrutura
22 Física do Campus, o Presidente apresentou a equipe do CEGEF, o Diretor e Arquiteto Marco Antônio de
23 Oliveira, a Arquiteta Ana Domitila de Almeida Mendonça e o Engenheiro Paulo Sérgio Nunes Menezes, os
24 quais vieram à Jataí para levantarem as necessidades prioritárias do CAJ. Assim, o Arquiteto Marco Antônio
25 iniciou sua fala informando o valor do montante que o CAJ possui para: pequenas reformas, material de
26 consumo e contratação de serviços. Em seguida ele informou que depois das reuniões no CAJ (Riachuelo) e
27 no CCAB, ficou definido por ordem de prioridade: a reestruturação da internet, a reforma do Bloco B do
28 prédio da Riachuelo e a reforma do Laboratório de Anatomia do CCAB. Ele informou ainda, que o Edital de
29 Licitação sairá nos próximos dias, para dar início às construções e que por ser um processo demorado, o
30 recurso disponível deve ser gasto dentro do tempo estipulado, caso contrário o recurso voltará para a União.
31 Concluindo ele informou sobre o atraso nas obras do CCAB, que está acontecendo por causa do
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32 endividamento da empresa junto ao mercado, contudo espera que até o final de junho (2007) as obras
33 estejam concluídas. Em seguida, o Presidente abriu para discussões e questionamentos, assim a Profª. Carla
34 Afonso da Silva Bitencourt Braga ressaltou a importância da reforma do Laboratório de Anatomia, já que o
35 mesmo atende não só o curso de Medicina Veterinária, mas oito cursos no total, ela também enumerou
36 outras obras que são de suma importância para o curso, sendo: a reforma do curral (Fazenda), Laboratório de
37 Microbiologia (tubulação de gás) e grades de proteção nas janelas dos laboratórios, dentre outras. Na
38 sequência o Prof. Marco Antônio de Menezes sugeriu que seja constituída uma comissão para levantar as
39 prioridades de cada curso. O Prof. Fernando Simões Gielfi ressaltou que já existe uma comissão de expansão
40 e que a criação de uma nova comissão é desnecessária. A Profª. Silvia Correa Santos sugeriu que seja feito o
41 encaminhamento das prioridades para que os membros do CEGEF possam dar andamento às obras. O Prof.
42 Edney Rocha Freitas ressaltou que a transferência do curso de Educação Física para o CCAB depende de
43 muitas construções, dessa forma, ele questionou aos membros do CEGEF de onde sairá os recursos
44 disponíveis para as construções do Curso. O Arq. Marco Antônio respondeu que possivelmente a quadra
45 poderá ser construída, porém tudo depende das prioridades do Campus Jataí e da disponibilização de verba
46 do Governo Federal. A Profª. Silvia Sobral Costa, enumerou as prioridades do Curso de Ciências Biológicas,
47 sendo elas: Viveiro, sanitários, Laboratório de Genética, Herbário e o Laboratório de Zoologia. O Presidente
48 ressaltou que o montante de recursos não é viável para construções e sim para pequenas reformas. A Profª.
49 Jaqueline Araújo Civardi questionou sobre o funcionamento da Comissão de Expansão do CAJ, em resposta
50 o Presidente ressaltou que a Comissão deve ser reduzida, para facilitar na elaboração das propostas. Em
51 seguida o Presidente propôs que fossem votadas as prioridades que foram levantadas nas reuniões anteriores,
52 o que foi aceito por todos. Na sequência foi colocada em discussão à reestruturação da internet do Campus,
53 em votação foi aprovada por unanimidade. O Prof. Washington Mendonça Moragas, enumerou as
54 prioridades

do

Campus

da

Riachuelo

da

seguinte

forma:

Reformar

(acessibilidade,

55 administração/assessoramento, laboratórios e sanitários), Construção (novas salas de aulas, gabinetes de
56 professores, construção de uma biblioteca, laboratórios, Auditório Central e um Centro de Convivência). O
57 Engenheiro Paulo informou que dentre as obras estão previstas: a troca da cobertura do Bloco B; cobertura
58 do pátio; águas pluviais; pintura total do prédio; adequação dos sanitários e possivelmente o
59 emborrachamento das rampas. Em seguida, foi sugerido pelo Prof. Edney Rocha Freitas que quando for feita
60 a reforma do bloco B, o mesmo seja ligado aos demais blocos, para aproveitamento dos sanitários. Na
61 sequência, foi colocada em discussão a reforma do Bloco B no Campus da Riachuelo, em votação foi
62 aprovada por unanimidade. Continuando, foi colocada em discussão a construção do Laboratório de
63 Anatomia, em votação foi aprovada por unanimidade. O Presidente sugeriu que a subcomissão fosse
64 constituída de uma pessoa de cada área (humanas, exatas, biológicas, etc.) e estipulou a data limite para a
65 apresentação do relatório de prioridades, sendo a mesma para o dia 15-04-07 (quinze de abril de dois mil e
66 sete), sendo necessário fazer o levantamento do custo do material de consumo e da prestação de serviços.
67 Em seguida, o Arq. Marco Antônio ressaltou que os fiscais de obra estão vindo duas vezes por semana e

68 poderão auxiliar os membros da comissão e lembrou que é necessário deixar uma reserva de custo para
69 manutenção da internet no CAJ e CCAB (tubulação e equipamentos). O Prof. Washington Mendonça
70 Moragas, questionou o prazo para a conclusão da obra, na sequência o Arq. Marco Antônio respondeu que
71 provavelmente até o final do primeiro semestre de 2007 (dois mil e sete). Finalizando o Prof. José Silvio de
72 Oliveira, questionou sobre a greve dos técnico-administrativos de Goiânia, em resposta o Arq. Marco
73 Antônio informou que estão planejando uma greve para a segunda quinzena do mês de abril com duração de
74 aproximadamente quatro meses, dessa forma, ele explicou que o melhor a fazer será empenhar os recursos o
75 mais breve possível. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declara encerrada a sessão às dezoito horas
76 e dez minutos, da qual, para constar, eu, Simone Rezende do Carmo, lavrei a presente ata que, lida e se
77 achada em conforme, segue assinada pelo presidente dos trabalhos e pelos conselheiros presentes à
78 discussão e votação..............................................................................................................................................
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