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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS – REGIONAL JATAÍ 

ATA Nº. 004/2015/REJ/UFG 

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DA REGIONAL JATAÍ 

REALIZADA EM 04 DE MARÇO DE 2015. 

Aos quatro dias do mês de março do ano de dois mil e quinze s quatorze horas e quinze minutos reuniram-se 1 

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

Santos, Diretor da Regional Jataí da Universidade Federal de Goiás, os membros do Conselho Diretor: Prof.ª 3 

Alessandra Feijó Marcondes viu, representante dos Professores Associados; Prof. Alessandro Martins, Vice-4 

Diretor da Regional Jataí da Universidade Federal de Goiás; Prof. Allison Gustavo Braz, Coordenador do 5 

Curso de Fisioterapia; Prof. Alysson Tobias Ribeiro da Cunha, Coordenador do Curso de Matemática; Prof.ª 6 

Ana Carolina Gondim Inocêncio, Coordenadora do Curso de Ciência da Computação; Prof. André Felipe 7 

Soares de Arruda, Coordenador do Curso de Direito; Prof. Ari Raiman, Coordenador do Mestrado em 8 

Educação; Prof. Edgar Alain Collao Saenz, Vice-Coordenador do Curso de Zootecnia; Prof.ª Maria de 9 

Lourdes Faria dos Santos Paniago, Vice-Coordenadora do Curso de Letras Português; Prof. Vanderlei 10 

Balbino da Costa, representando a Coordenação do Curso de Pedagogia; Prof. Evandro César Clemente, 11 

Coordenador do Mestrado em Geografia; Prof. Fabiano Campos Lima, Coordenador do Curso de Ciências 12 

Biológicas Licenciatura; Prof. Fernando Silva dos Santos, representante dos Professores Assistentes; Prof. 13 

Henrique Trevizoli Ferraz, Vice-Coordenador do Curso de Medicina Veterinária; Prof. Cleber Douglas 14 

Lucínio Ramos, Vice-Coordenador do Curso de Biomedicina; Prof. Paulo Freitas Gomes, Coordenador do 15 

Curso de Física; Prof.ª Luciana Aparecida Elias, Coordenadora do Mestrado em Matemática (PROFMAT); 16 

Prof. Luís Antônio Serrão Contim, Coordenador do Curso de Ciências Biológicas Bacharelado; Prof. Luís 17 

César de Souza, Coordenador do Curso de Educação Física Licenciatura; Prof. Luiz Almeida da Silva,  18 

Coordenador do Curso de Enfermagem; Prof. Iraci Scopel, Vice-Coordenador do Curso de Geografia 19 

Licenciatura; Prof. Francys Borges da Silva, representando a Coordenação do Curso de Geografia 20 

Bacharelado; Prof. Nilton César Barbosa, Coordenador do Curso de Psicologia; Prof. Paulo Roberto 21 

Rodrigues Meira, Presidente da CIS; Prof. Raimundo Agnelo Soares Pessoa, Coordenador do Curso de 22 

História; Prof. Ricardo Alexandre Figueiredo de Matos, Coordenador do Curso de Química Bacharelado; 23 

Prof. Robson Schaff Corrêa, Coordenador do Curso de Engenharia Florestal; Prof. Sauli dos Santos Júnior, 24 

Coordenador do Mestrado em Ciências Aplicadas à Saúde e os Técnicos Administrativos: Christofer 25 

Gustavson Prado, Marcos Humberto Silva de Assis e Ricardo Porto Simões Mathias, representantes dos 26 

técnicos administrativos. Verificado o “quórum”, o Senhor Presidente declarou abertos os trabalhos. 27 

Primeiro Ponto da Pauta: Informes – Primeiro Informe: Coordenação de Graduação (COGRAD) - O 28 

Presidente solicitou que a Prof.ª Eliana Melo Machado Moraes passasse os informes da Coordenação de 29 

Graduação (COGRAD), a Professora informou sobre a confirmação das matrículas dos calouros, disse que 30 

teve um baixo índice de confirmação dos alunos e que o prazo foi estendido até o dia 10/03/2015 (dez de 31 

março de dois mil e quinze), solicitou que os coordenadores avisassem aos calouros, pois, se os alunos não 32 

confirmarem, mesmo que estejam assistindo aula, ele será desligado. Em seguida ela informou que o Centro 33 
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de Seleção e a PROGRAD (Pró-reitoria de Graduação) resolveram suspender a quarta e quinta chamada e 34 

realizar direto a chamada pública. Disse que a partir de sexta-feira ela estará na mídia divulgando o edital da 35 

chamada pública. Solicitou aos coordenadores que essas informações fossem repassadas aos contatos, pois 36 

nesta chamada os alunos devem manifestar o interesse pela instituição e somente depois que será divulgada a 37 

lista. Em seguida a professora informou sobre os acertos de matrículas, disse que teve uma reunião da sexta-38 

feira para definição quanto abrir o sistema novamente para os alunos, disse que os problemas no SIGAA 39 

(Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas) ocorriam devido ao sistema e à informação do 40 

usuário, às vezes o aluno entrava pelo caminho errado e isso ocorria também com o coordenador. Disse que o 41 

acerto será feito nas coordenações no portal do coordenador e que o sistema ficará aberto por tempo 42 

indeterminado e quem tivesse algum problema que procurasse a COGRAD (Coordenação de Graduação), 43 

disse que a Christiane estava auxiliando, mas somente presencialmente. A Prof.ª Eliana Melo Machado 44 

Moraes continuou os informes dizendo que alguns problemas ocorreram no início das aulas, alunos 45 

chegavam às coordenações e essas estavam fechadas, disse que o problema não era estar fechado, era não ter 46 

informações para esses alunos. Disse que teve também tumulto quanto às salas de aula, que o portal do SID's 47 

(Sistema de distribuição de salas) deveria ser consultado pelos professores e alunos. Segundo Informe: 48 

Apreciação da Solicitação de Revogação da Resolução 21 (vinte e um) no CONSUNI (Conselho 49 

Universitário) – O Presidente informou que na última sexta-feira encerraram-se as colações de grau da 50 

Regional Jataí e que na quinta-feira o Prof. Orlando Afonso Valle do Amaral esteve na Regional e realizou 51 

uma reunião com representantes das coordenações das áreas de saúde e humanas, devido a solicitação de 52 

revogação da resolução ser ponto de pauta no dia 27/02/2015 (vinte e sete de fevereiro de dois mil e quinze), 53 

disse que o assunto já tinha sido ponto de pauta em 19/12/2014 (dezenove de dezembro de dois mil e 54 

quatorze) e por falta de quórum voltou no mês de janeiro e foi discutido no último dia 27/02/2015 (vinte e 55 

sete de fevereiro de dois mil e quinze). O Presidente disse que na reunião realizada aqui na regional com o 56 

Reitor no dia 26/02/2015 (vinte e seis de fevereiro de dois mil e quinze), o Prof. Orlando Afonso Valle do 57 

Amaral respondeu a questionamentos e fez explicações aos presentes. Já na sexta-feira dia 27/02/2015 (vinte 58 

e sete de fevereiro de dois mil e quinze), o assunto foi votado no CONSUNI (Conselho Universitário) e 59 

registrou apenas um voto favorável à revogação (que foi o voto do Prof. Wagner Gouvêa dos Santos), os 60 

outros votos foram todos contrários. Disse que diante do ocorrido, ele solicitou o agendamento de reuniões 61 

com os coordenadores de cursos das unidades da saúde e humanas, disse que três unidades acadêmicas 62 

especiais já tinham os chefes que já estavam estruturando as unidades e realizando a indicação dos 63 

representantes para as câmaras. Disse que os nomes dos representantes nas câmaras deveriam ser 64 

encaminhados com urgência, pois algumas câmaras já foram instaladas e muitos processos seriam discutidos 65 

nas câmaras e as unidades tinham que indicar os representantes. Disse que foi indicado o nome da Prof.ª 66 

Eliana Melo Machado Moraes para representar academicamente as duas unidades (saúde e humanas), que 67 

estavam sem chefes. Disse que muitas coisas serão discutidas nas unidades acadêmicas especiais, como por 68 

exemplo, os projetos de pesquisa que terão que ser apresentados em sua unidade. O Prof. Ari Raimann disse 69 

que depois da derrota no CONSUNI (Conselho Universitário), ter que assujeitar a decisão seria um 70 

esvaziamento do que valia o voto e do que valia a ideia. Disse que a situação era muito complicada, tinha 71 
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que decidir tudo de hoje para amanhã. Disse que o discurso era que essa reestruturação deveria acontecer o 72 

mais breve possível. Em seguida ele questionou sobre informações sobre as CD's (Gratificações de Cargo de 73 

Direção) da Universidade Federal de Goiás. O Prof. Fernando Silva dos Santos disse que gostaria de passar 74 

um informe, disse que a ADCAJ (Associação dos Docentes do Câmpus Jataí), que iniciou a uns quinze dias 75 

uma campanha para arrecadação de alimentos, materiais de limpeza e de higiene pessoal, para auxiliar os 76 

funcionários terceirizados que estavam em dificuldades. O Prof. André Felipe Soares de Arruda disse que 77 

esteve no CONSUNI (Conselho Universitário) e que o Prof. Orlando Afonso Valle do Amaral foi 78 

extremamente agressivo com os conselheiros, disse que era como se eles fossem débeis mentais e que 79 

fingiriam que compreenderam os argumentos, disse que foi solicitada uma resposta justificada, mas até o 80 

momento, disse que os Institutos da saúde e humanas tinham se reunido sempre. Disse que reuniram hoje 81 

para estudar a ideia de um possível recurso ou verificar se acatava a decisão e que estavam com uma possível 82 

eleição para as próximas três semanas. Disse que a implantação dessa nova estrutura não dependia dessas 83 

definições, não eram essas duas unidades que estavam impedindo o funcionamento. Disse que verificou no 84 

documento encaminhado pela reitoria que na tabela que pedia as CD's (Gratificações de Cargo de Direção), a 85 

Regional Goiânia pedia somente 28 (vinte e oito) FG's (Funções Gratificadas), não pediam CD's 86 

(Gratificações de Cargo de Direção). O Presidente informou que foi encaminhado para Goiânia o pedido de 87 

informações sobre as CD's (Gratificações de Cargo de Direção), disse que esse documento foi gerado devido 88 

ao comentário em Conselho Diretor do Prof. André Felipe Soares de Arruda de que recebeu a informação de 89 

que Goiânia tinha muitas CD's (Gratificações de Cargo de Direção) disponíveis. O Presidente disse que 90 

recebeu a resposta da Reitoria, e leu os documentos em seguida: Primeiro o Memorando N.º 0010/GAB/UFG 91 

– Ao Senhor Diretor da Regional Jataí – CAJ/UFG. Assunto: Memorando n.º 586/2014/CAJ/UFG. 92 

Reportando-nos ao Memorando n.º 586/2014/CAJ/UFG, encaminhamos a Vossa Senhoria, anexa, cópia do 93 

Oficio n.º 156/2014 CGRH/DIFES/SESu/MEC, do Ministério da Educação, que foi enviado a este Gabinete 94 

em resposta ao Ofício n.º 1523/GAB/UFG, entregue em mãos ao Senhor Ministro da Educação em 95 

25/09/2014, no qual solicitamos-lhe a ampliação do quantitativo de Cargos de Direção e Funções 96 

Gratificadas diante da nova estrutura da Universidade Federal de Goiás/UFG. Por oportuno, informamos-lhe 97 

que a Reitoria continuará fazendo gestão junto à nova equipe dirigente do MEC, visando ao atendimento do 98 

nosso pleito de destinação de CD’s (Cargos de Direção) e FG’s (Funções Gratificadas), para um adequado 99 

funcionamento da nova estrutura administrativa da Universidade. Colocamo-nos à disposição para quaisquer 100 

outras informações julgadas necessárias. Atenciosamente, Prof. Orlando Afonso Valle do Amaral, Reitor.” 101 

Em seguida o Presidente leu o Oficio n.º 156/2014 CGRH/DIFES/SESu/MEC, do Ministério da Educação 102 

encaminhado à reitoria: “Magnífico Reitor, 1. Cumprimentamos Vossa Magnificência, ao tempo que 103 

acusamos o recebimento do Ofício n.º 1526/GAB/UFG, solicitando a ampliação do quantitativo de Cargos de 104 

Direção e de Funções Gratificadas da Universidade Federal de Goiás. 2. Informamos que a demanda foi 105 

registrada nesta Diretoria e que no momento, não há disponibilidade de funções para atendimento ao pleito. 106 

3. Colocamo-nos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários. 107 

Atenciosamente, Adriana Rigon Weska, Diretora de Desenvolvimento da Rede de IFES.” O Presidente 108 

informou que os documentos lidos e o Ofício n.º 1526/GAB/UFG foram encaminhados via e-mail aos 109 
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conselheiros. O Presidente informou eu foi solicitado a listagem das CD’s (Cargos de Direção) da Regional 110 

Goiânia, porém, ainda não recebeu a resposta. O Prof. Alessandro Martins disse que em Goiânia mantiveram 111 

as unidades que já existiam, por isso, não foram solicitadas mais CD’s (Cargos de Direção) para a Regional 112 

Goiânia. O Prof. Ari Raimann disse que não tinha clareza quanto ao jurídico, pois se fosse tratado de forma 113 

diferente da Regional Goiânia, isso era um equívoco político, disse que não se contentava em ser tratado de 114 

forma desigual e que tinha que trabalhar para que as coisas esclarecessem. O Prof. Allison Gustavo Braz 115 

disse que o Curso de Fisioterapia por falta de professores não ofertaria duas disciplinas, disse que já recebeu 116 

documento da ouvidoria solicitando esclarecimentos da coordenação e direção. O Presidente disse gostaria 117 

de lembrar que houve o pedido de abertura de um curso de fisioterapia em Goiânia, inclusive com a 118 

participação de professores da Regional Jataí, o Presidente disse que participou de uma reunião com a 119 

comissão que estava trabalhando na criação desse curso e que questionou como eles abririam um novo curso, 120 

se existia uma demanda de falta de professores no curso em Jataí. Disse que questionou a reitoria se o MEC 121 

(Ministério da Educação) tinha vagas para disponibilizar, disse que a partir desses questionamentos o assunto 122 

sobre a criação do curso foi encerrado. O Prof. Luiz Almeida da Silva disse que gostaria de reforçar algumas 123 

questões, disse que quanto ao SID's (Sistema de distribuição de salas) teve a fala da Prof.ª Eliana Melo 124 

Machado Moraes, mas que ele deixou tudo organizado para os alunos, então ele pediu que as coisas não 125 

fossem generalizadas. Disse que outra questão era quanto aos núcleos livres de verão, que foram efetuadas 126 

salas de aula na Unidade Riachuelo para facilitar para os alunos e depois chegou um e-mail informando que 127 

a pedido da direção as aulas foram mudadas para o Jatobá, disse que a princípio eles pensaram que fosse 128 

devido a realização de alguma reforma no prédio, mas não estava acontecendo nenhuma reforma, então ele 129 

solicitou um parecer da direção quanto a isso. O Presidente disse que consultaria a Prof.ª Eliana Melo 130 

Machado Moraes para poder responder a questão. O Prof. Luiz Almeida da Silva questionou se para ocorrer 131 

uma extinção de uma minicâmara se a outra não deveria estar implantada. O Presidente disse que a Câmara 132 

de Pesquisa já foi implantada. O Prof. Luiz Almeida da Silva disse que tinham projetos de pesquisa que 133 

estavam na minicâmara e foram devolvidos. O Presidente disse que a unidade deveria reunir e encaminhar 134 

para a Direção o nome do chefe da unidade. O Prof.  Luiz Almeida da Silva disse que eles precisavam de 135 

tempo para responder. O Presidente disse que na pauta do conselho de hoje estavam passando projetos de 136 

pesquisa. O Prof. Luiz Almeida da Silva disse que ele não queria que o Curso de Enfermagem fosse tachado 137 

de travar o andamento na instituição, disse que eles estavam discutindo com cautela a situação, mas não 138 

estavam amarrando o estatuto. O Presidente pediu que começassem a pensar na instituição e verificassem a 139 

melhor forma para instalação da nova configuração. O Prof. Paulo Roberto Rodrigues Meira disse que a 140 

minicâmara de extensão não foi extinta e que as unidades acadêmicas que ainda não indicaram seus 141 

responsáveis no sistema, que ele ficaria responsável por uma e o Prof. Wagner Gouvêa dos Santos por outra. 142 

Terceiro Informe: Ofício N. 045/2015 – Secretaria Municipal do Meio Ambiente – O Presidente 143 

informou que chegou um ofício da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, informando sobre uma parceria 144 

da secretaria com a Eco Brasil Ambiental e convidando a Regional Jataí para estar presente no manual da 145 

recuperação de nascentes, que seria distribuído as escolas municipais de ensino e entidades da sociedade 146 

civil do município de Jataí. Para estarem presentes nesse manual, existia uma doação de verba e eles 147 
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repassaram os valores de contribuição, ele disse que a Regional Jataí não possui recursos para esse tipo de 148 

participação, mas que enviaria o documento por e-mail para todos os conselheiros, para conhecimento. 149 

Quarto Informe: Convocação Fundação Educacional de Jataí – O Presidente informou sobre uma 150 

convocação recebida da Fundação Educacional de Jataí, informando sobre a assembleia geral que será 151 

realizada no dia 19/03/2015 (dezenove de março de dois mil e quinze) para eleição de um novo Conselho 152 

Diretor da Fundação, para o biênio 2015/2016 (dois mil e quinze, dois mil e dezesseis), no documento foi 153 

solicitado a indicação de um nome  que votaria representando a regional e um nome que concorreria à vaga 154 

para o novo conselho, o prazo para envio dos nomes será até dia 12/03/2015 (doze de março de dois mil e 155 

quinze). O Presidente disse que aguardaria a manifestação dos conselheiros e o envio de nomes de 156 

interessados para a Direção. Quinto Informe: Ofício N. 045/2015 – Secretaria Municipal do Cultura – O 157 

Presidente informou que o ofício solicitava a indicação de nomes para representar a Universidade Federal de 158 

Goiás, Regional Jataí no Grupo Gestor do CEU (Centro de Artes e Esporte Unificados), localizado no Bairro 159 

Mauro Bento. No ofício tinha a informação de que a Acadêmica Kamilla Nunes Damásio, formanda do 160 

Curso de Psicologia da Regional Jataí e o Prof. Alípio Rodrigues de Sousa Neto (orientador da acadêmica) 161 

estavam escrevendo um projeto acadêmico no âmbito sociocultural que se encaixava nos propósitos do CEU 162 

(Centro de Artes e Esporte Unificados), por isso, o secretário de cultura do município sugeriu o nome do 163 

Prof. Alípio Rodrigues de Sousa Neto para representar a universidade no grupo. O Presidente questionou se 164 

alguém tinha alguma objeção quanto a indicação, não houve manifestações, então o nome do Prof. Alípio 165 

Rodrigues de Sousa Neto para representar a Regional Jataí no CEU (Centro de Artes e Esporte Unificados), 166 

em votação a indicação foi aprovada com o registro de 26 (vinte e seis) votos favoráveis e 2 (duas) 167 

abstenções. Sexto Informe: Situação referente ao atraso de pagamento dos funcionários terceirizados – 168 

O Presidente falou sobre o atraso no pagamento dos funcionários terceirizados, disse que várias gestões 169 

estavam sendo realizadas, disse que o Reitor foi até a ANDIFES (Associação Nacional dos Dirigentes das 170 

Instituições Federais de Ensino Superior) e solicitou o adiantamento de um doze avos do recurso para este 171 

ano, o Reitor conseguiu o recurso e foi repassado o pagamento para a empresa Impacto e eles já começaram 172 

efetuar os pagamentos dos funcionários. O Presidente disse que valia ressaltar as diferenças entre o regime 173 

de trabalho dos terceirizados e efetivos, pois os terceirizados eram contratados no regime CLT (Consolidação 174 

das leis do trabalho), então a Universidade Federal de Goiás não tinha vínculo empregatício. Disse que 175 

tinham sim que ser solidários aos funcionários, pois todos tinham seus compromissos a serem cumpridos. O 176 

Prof. André Felipe Soares de Arruda disse que os terceirizados o procuraram e que alguns pretendiam se 177 

desligar da empresa, disse ainda que o impacto ante Universidade Federal de Goiás ocorreria e que 178 

aconteceriam processos judiciais, uma vez que encontram com dois meses de salário atrasados. O Prof. 179 

Alessandro Martins solicitou ao Administrador Ricardo Porto Simões Mathias que ele passasse as 180 

informações sobre o que estava em atraso. O Administrador Ricardo Porto Simões Mathias disse que perante 181 

a empresa a Universidade estava em dia e o que estava em atraso em relação aos funcionários o vale-refeição 182 

por sete dias e o salário do mês de fevereiro vencerá dia seis, portanto não estava atrasado. O Prof. 183 

Alessandro Martins disse que não tinha como interferir em um processo como esse, era uma empresa 184 

terceirizada, disse que os pontos de quem não estava trabalhando estavam sendo cortados do salário e se isso 185 
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prolongasse gerará demissões e rescisão de contrato com a empresa, mas que estavam tentando solucionar a 186 

situação. O Prof. André Felipe Soares de Arruda disse que tinha explicado a todos que uma possível ação 187 

trabalhista demoraria anos, disse também que explicou a eles os possíveis direitos sim, disse que a 188 

Universidade Federal de Goiás era responsável subsidiariamente, e esse processo demoraria oito, nove até 189 

dez anos. O Prof. Luís César de Souza disse que quanto ao SIGAA (Sistema Integrado de Gestão de 190 

Atividades Acadêmicas), eles estavam com bastantes problemas, disse que ontem na coordenação teve a 191 

procura de alunos de outros cursos solicitando que fossem desmatriculados de disciplinas de Núcleo Livre, 192 

mas ele esbarrou em uma questão, como coordenador não aparecia no Núcleo Livre na tela, disse que quanto 193 

tentou lançar dados de outros cursos aparecia a mensagem que ele não tinha acesso à vida acadêmica dos 194 

alunos. Pediu que talvez fosse melhor aguardar e não encaminhar mais esses alunos para as coordenações. O 195 

Presidente sugeriu que pegassem os nomes desses alunos e encaminhassem para a COGRAD (Coordenação 196 

de Graduação), para que a Christiane tentasse resolver a questão. Segundo Ponto da Pauta: Apreciação das 197 

atas: 17/04/2013; 21/01/2015; 04/02/2015 e 25/02/2015. Em apreciação todas as atas, não houve discussões 198 

ou pedidos de alterações. Em votação as atas foram aprovadas com o registro de 17 (dezessete) votos 199 

favoráveis e 6 (seis) abstenções. Em seguida a Prof.ª Levi Carina Terribile (Coordenadora de pesquisa e 200 

inovação da Regional Jataí), informou que não existia mais a minicâmara, a portaria dos representantes 201 

estava vencida. Então a partir de agora os projetos que eram avaliados na minicâmara tinham que ser 202 

avaliados dentro das unidades, após o informe a professora solicitou ao Técnico Administrativo Francys 203 

Pimenta de Faria que apresentasse os pontos da (Coordenadora de pesquisa e inovação da Regional Jataí), 204 

foram apresentados os pontos: terceiro a vigésimo, antes de iniciar os relatos ele informou que os pontos:  205 

vigésimo primeiro a vigésimo terceiro seriam retirados e que seria incluído o relatório semestral de pós-206 

graduação do Prof. Thiago André Carreo Costa: Terceiro Ponto da Pauta: Projeto de pesquisa: Ensino de 207 

Botânica: Como criar ferramentas didáticas atrativas e eficientes para alunos do ensino médio? 208 

Coordenador: Prof. Christiano Peres Coelho, do interesse do Curso de Ciências Biológicas; Quarto Ponto 209 

da Pauta: Projeto de Pesquisa: Aquisição de Ferro Mediada por Sideróforos em Fonsecaea Pedrosoi, 210 

Coordenação Prof.ª Mirelle Garcia Silva Bailão, do interesse do Curso de Medicina; Quinto Ponto da 211 

Pauta: Projeto de Pesquisa: Avaliação do Estado Trófico e Caracterização Espectral das Águas da 212 

UHE Caçu – GO – Coordenação: Prof. João Batista Pereira Cabral, do interesse da Pós-Graduação em 213 

Geografia. Sexto Ponto da Pauta: Projeto de Pesquisa: As Representações Sociais de Alunos do Ensino 214 

Fundamental II Sobre O Cerrado: Um Estudo nas Escolas Rurais do Município de Rio Verde GO. 215 

Coordenadora: Prof.ª Franciane Prado Gonçalves, do Interesse da Pós-Graduação Em Geografia; Sétimo 216 

Ponto da Pauta: Projeto de pesquisa: O papel das organizações coletivas no campo: análise do 217 

cooperativismo e do associativismo nos municípios de Jataí e Rio Verde. Coordenação: Rafael Fernando 218 

Gontijo Silva, do interesse do programa de Pós-graduação em Geografia; Oitavo Ponto da Pauta: Projeto 219 

de pesquisa: Percepções dos profissionais de saúde sobre a criança vitima de violência em um 220 

município do sudoeste goiano. Coordenação: Prof.ª Yolanda Rufina Condorimay Tacsi, do interesse do 221 

curso de Enfermagem; Nono Ponto da Pauta: Projeto de Pesquisa: Percepção das mães e/ou 222 

responsáveis de crianças menores de dois anos sobre a caderneta de saúde da criança no 223 
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acompanhamento do crescimento e desenvolvimento. Coordenação: Prof.ª Yolanda Rufina Condorimay 224 

Tacsi, do interesse do curso de Enfermagem; Décimo Ponto da Pauta: Projeto de pesquisa Avaliação 225 

fitoquímica e efeito do extrato da raiz de Pfaffia denudata (moq.) Kuntze (Amaranthaceae) em 226 

parâmetros bioquímicos, histopatológicos e características histomorfométricas testiculares de 227 

camundongos adultos. Coordenação: Prof.ª Fabiana Cristina Silveira Alves de Melo, do interesse do curso 228 

de Ciências Biológicas; Décimo Primeiro Ponto da Pauta: Projeto de pesquisa: Sistemas reprodutivos 229 

em espécies arbustivas do sub-bosque de matas estacionais no Sudoeste de Goiás. Coordenação: Prof. 230 

Christiano Peres Coelho, do interesse do curso de Ciências Biológicas; Décimo Segundo Ponto da Pauta: 231 

Projeto de pesquisa: Análise integrada em bacias hidrográficas: estudos comparativos com distintos 232 

uso e ocupação do solo. Coordenação: João Batista Pereira Cabral, do interesse do programa de Pós-233 

Graduação em Geografia; Décimo Terceiro Ponto da Pauta: Projeto de pesquisa: Caracterização e 234 

análise das escolas no campo no município de Jataí GO. Coordenação: Tatiane Rodrigues De Souza, do 235 

Interesse do programa de Pós-Graduação em Geografia; Décimo Quarto Ponto da Pauta: Projeto de 236 

Pesquisa: Estudo da Associação entre polimorfismo no gene de óxido nítrico sintase e vitiligo em uma 237 

população de Jataí Goiás. Coordenação: Kenia Alves Pereira Lacerda, do Interesse do Programa de Pós-238 

Graduação Ciências da Saúde; Décimo Quinto Ponto da Pauta: Projeto de Pesquisa: Programa 239 

institucional bolsas de iniciação a docência de geografia na Universidade Federal de Goiás: proposta e 240 

experiências formativas. Coordenação: Luline Silva Carvalho, do Interesse do programa de Pós-Graduação 241 

em Geografia; Décimo Sexto Ponto da Pauta: Projeto de Pesquisa: Doses de gesso e fósforo na sucessão 242 

soja/milho safrinha. Coordenação: Simério Carlos Silva Cruz, do Interesse do programa Pós-Graduação 243 

em Agronomia; Décimo Sétimo Ponto da Pauta: Projeto de Pesquisa: Qualidade de sementes de duas 244 

cultivares de Panicum maximum em relação ao método de colheita. Coordenação: Carla Gomes 245 

Machado, do Interesse do curso de Agronomia; Décimo Oitavo Ponto da Pauta: Projeto de Pesquisa: 246 

Políticas públicas do biodiesel e desdobramentos socioespaciais na agricultura familiar do Sudoeste de 247 

Goiás. Coordenação: Marcos Vinícius Ferreira da Silva, do interesse do programa de Pós-Graduação em 248 

Geografia; Décimo Nono Ponto da Pauta: Projeto de Pesquisa: Inglês como língua estrangeira e a 249 

pedagogia crítica: repensando o ensino e aprendizagem no século XXI. Coordenação: Vitalino Garcia 250 

Oliveira, do interesse do programa de Pós-Graduação em Educação; Vigésimo Ponto da Pauta: Relatório 251 

semestral de Pós-Graduação (Doutorado): Prof. Marcelo Silva Freitas, do interesse curso Ciências da 252 

Computação, todos os projetos relatados pela Comissão do Conselho Diretor e lidos pelo Técnico 253 

Administrativo Francys Pimenta Faria, com pareceres favoráveis. Em votação os projetos foram aprovados 254 

com o registro da unanimidade dos votos. Vigésimo Primeiro Ponto da Pauta: Relatório semestral de 255 

Pós-Graduação (Doutorado): Prof.ª Rosana Alves Ribas Moragas, do interesse curso Geografia (retirado 256 

da pauta); Vigésimo Segundo Ponto da Pauta: Relatório semestral de Pós-Graduação (Doutorado): 257 

Prof.ª Elizabeth Gottschalg Raimann, do interesse do curso de Pedagogia (retirado da pauta); Vigésimo 258 

Terceiro Ponto da Pauta: Relatório semestral de Pós-Graduação (Doutorado): Prof. Paulo José Cabral 259 

Lacerda, do interesse do curso de Educação Física. (retirado da pauta); Inclusão: Relatório semestral de 260 

pós-graduação do Prof. Thiago André Carreo Costa, do interesse do Curso de Medicina Veterinária; 261 
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Vigésimo Quarto Ponto da Pauta: Relatório semestral de Pós-Graduação (Doutorado): Prof. Carlos 262 

Rogério Andrade, do interesse do curso de Engenharia Florestal, relatados pela Comissão do Conselho 263 

Diretor e lidos pelo Técnico Administrativo Francys Pimenta Faria, com pareceres favoráveis. Em votação os 264 

projetos foram aprovados com o registro de 22 (vinte e dois) votos favoráveis e 1 (uma) abstenção. Vigésimo 265 

Quinto Ponto da Pauta: Processos de Estágio Probatório e Progressão Horizontal, relatados pela 266 

CAD's/REJ/UFG, presidida pelo Prof. Paulo Roberto Rodrigues Meira, Processo N.º 23070.024643/2013-43 267 

– Progressão por avaliação de desempenho, relatório favorável. Em votação o processo foi aprovado com o 268 

registro da unanimidade dos votos. Vigésimo Sexto Ponto da Pauta: Projetos de Extensão e Cultura. 269 

Conforme relatório a seguir: O referido relatório de atividades de Extensão da Regional de Jataí – UFG 270 

compreende o período de 16 de dezembro de 2014 a 04 de fevereiro de 2015. No referido período foram 271 

avaliadas 35 (trinta e cinco) ações de extensão divididas da seguinte forma: Dez Cadastros de Ação de 272 

Extensão; Onze Relatórios Parciais de Ação de Extensão; Treze Relatórios Finais de Ação de Extensão; 273 

Nenhum Recadastro de Ação de Extensão; Uma Retificação de Ação de Extensão e/ou Cultura. Destas, vinte 274 

e cinco Ações avaliadas foram aprovadas pelo Presidente da CIS e encaminhadas ao Diretor da Unidade e 275 

dez foram devolvidas ao proponente para devidas retificações. Sem mais a expor, e salvo Juízo em contrário, 276 

sugiro a aprovação do referido Relatório: Seguem apresentadas neste relatório as Ações de Extensão 277 

encaminhadas para Cadastro Inicial, Renovação e apresentação de Relatórios Parcial e Finais, e relatadas 278 

pelo Presidente da CIS no período compreendido entre 16 de dezembro de 2014 a 04 de fevereiro de 2015: 279 

Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Coordenador: Fernando Ricardo Moreira 280 

(Relatório de Ação de Extensão e/ou Cultura Final, devolvido ao proponente); UEPEM – Universidade e 281 

Escola: uma parceria pelo Ensino de Matemática. Coordenadora: Maria Elidia Teixeira (Relatório de Ação de 282 

Extensão e/ou Cultura Parcial, aprovado pelo Presidente da CIS e encaminhado ao Diretor da Unidade); 283 

Produção de mudas clonais de Eucalipto para reflorestamento. Coordenador: José Benedito Guimarães 284 

Júnior (Cadastro de Ação de Extensão e/ou Cultura, aprovado pelo Presidente da CIS e encaminhado ao 285 

Diretor da Unidade); Capacitação para uso da plataforma Moodle. Coordenadora: Edlaine Faria de Moura 286 

Villela (Cadastro de Ação de Extensão e/ou Cultura, devolvido ao proponente); Atividades de cooperação 287 

acadêmica para a área da Educação na UFG/Jataí. Coordenadora: Andrea Cristina Versuti (Cadastro de Ação 288 

de Extensão e/ou Cultura, aprovado pelo Presidente da CIS e encaminhado ao Diretor da Unidade); Todos os 289 

Sons: show de Marcelo Regente e Convidados. Coordenador: Alípio Rodrigues de Sousa Neto (Relatório de 290 

Ação de Extensão e/ou Cultura Final, aprovado pelo Presidente da CIS e encaminhado ao Diretor da 291 

Unidade); Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Coordenador: Fernando Ricardo 292 

Moreira (Relatório de Ação de Extensão e/ou Cultura Final, aprovado pelo Presidente da CIS e encaminhado 293 

ao Diretor da Unidade); I Show de Talentos do Curso de Fisioterapia da UFG. Coordenadora: Ana Cláudia 294 

Antônio (Relatório de Ação de Extensão e/ou Cultura Final, aprovado pelo Presidente da CIS e encaminhado 295 

ao Diretor da Unidade); Redescobrindo a Astronomia: Uma Nova Janela para O Céu do Cerrado. 296 

Coordenador: Alessandro Martins (Relatório de Ação de Extensão e/ou Cultura Parcial, aprovado pelo 297 

Presidente da CIS e encaminhado ao Diretor da Unidade); Serviço de diagnóstico por imagem. Coordenador: 298 

Luiz Henrique da Silva (Relatório de Ação de Extensão e/ou Cultura Final, aprovado pelo Presidente da CIS 299 
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e encaminhado ao Diretor da Unidade); Dicionário Bilíngue de Agronomia. Coordenadora: Santinha Neuda 300 

Alves do Lago (Relatório de Ação de Extensão e/ou Cultura Final, aprovado pelo Presidente da CIS e 301 

encaminhado ao Diretor da Unidade); Top English. Coordenadora: Santinha Neuda Alves do Lago. Relatório 302 

de Ação de Extensão e/ou Cultura Parcial, devolvido ao proponente); REMAT – Revista Eletrônica de 303 

Matemática. Coordenador: Claudiney Goulart (Relatório de Ação de Extensão e/ou Cultura Parcial aprovado 304 

pelo Presidente da CIS e encaminhado ao Diretor da Unidade); Seminário de Pesquisa – A produção de 305 

iniciação científica dos alunos do curso de Pedagogia -. Coordenadora: Márcia Santos Anjo Reis (Relatório 306 

de Ação de Extensão e/ou Cultura Parcial devolvido ao proponente); Capacitação em Dança do Ventre. 307 

Coordenadora: Suzane Ribeiro Milhomem (Cadastro de Ação de Extensão e/ou Cultura aprovado pelo 308 

Presidente da CIS e encaminhado ao Diretor da Unidade); Simpósio de Psicologia Social da UFG – Regional 309 

Jataí. Coordenadora: Cristiane Souza Borzuk (Relatório de Ação de Extensão E/Ou Cultura Final aprovado 310 

pelo Presidente da CIS e encaminhado ao Diretor da Unidade); Capacitação em Dança de Salão. 311 

Coordenadora: Suzane Ribeiro Milhomem (Cadastro de Ação de Extensão e/ou Cultura devolvida ao 312 

proponente); Treinamento para Maratona de Programação. Coordenador: Thiago Borges de Oliveira 313 

(Cadastro de Ação de Extensão e/ou Cultura aprovado pelo Presidente da CIS e encaminhado ao Diretor da 314 

Unidade); Psico Oncologia: sentidos e práticas. Coordenadora: Cíntia Bragheto Ferreira (Relatório de Ação 315 

de Extensão e/ou Cultura Parcial, aprovado pelo Presidente da CIS e encaminhado ao Diretor da Unidade); 316 

Processo saúde/doença: Atenção primária nas doenças crônicas não transmissíveis. Coordenadora: Eliane 317 

Gouveia de Morais Sanchez (Relatório de Ação de Extensão e/ou Cultura Final, aprovado pelo Presidente da 318 

CIS e encaminhado ao Diretor da Unidade); Painel de Saúde Mental. Coordenadora: Cristiane Souza Borzuk 319 

(Relatório de Ação de Extensão e/ou Cultura Final aprovado pelo Presidente da CIS e encaminhado ao 320 

Diretor da Unidade); Acessibilidade 2014. Coordenador: Vanderlei Balbino Da Costa (Relatório de Ação de 321 

Extensão e/ou Cultura Final, aprovado pelo Presidente da CIS e encaminhado ao Diretor da Unidade); 322 

Animais abandonados na Regional: A Solução depende de você. Coordenador: Wagner Gouvêa dos Santos 323 

(Cadastro de Ação de Extensão e/ou Cultura aprovado pelo Presidente da CIS e encaminhado ao Diretor da 324 

Unidade); Divulgação do vestibular da UFG, Regional Jataí, com foco na ciência e divulgação do curso de 325 

Licenciatura em Física. Coordenador: Frederico Augusto Toti (Retificação de Ação de Extensão e/ou 326 

Cultura, devolvido ao proponente); As poéticas visuais do aluno-professor: A arte nas licenciaturas. 327 

Coordenadora: Suely Lima De Assis Pinto (Relatório De Ação De Extensão E/Ou Cultura Parcial, aprovado 328 

pelo presidente da CIS e encaminhado ao Diretor da Unidade); SEMEART – Viva mais dançando. 329 

Coordenadora: Letícia Lemos Ayres da Gama Bastos (Relatório de Ação de Extensão e/ou Cultura Final, 330 

aprovado pelo Presidente da CIS e encaminhado ao Diretor da Unidade); Acessibilidade 2015. Coordenador: 331 

Vanderlei Balbino da Costa (Cadastro de Ação de Extensão e/ou Cultura aprovado pelo Presidente da CIS e 332 

encaminhado ao Diretor da Unidade); Inclusão Digital para a Melhor Idade. Coordenador: Flávio Ferreira 333 

Borges (Relatório de Ação de Extensão e/ou Cultura Final, aprovado pelo Presidente da CIS e encaminhado 334 

ao Diretor da Unidade); Os caminhos científicos e culturais do homem no cerrado: uma exposição itinerante. 335 

Coordenadora: Suely Lima de Assis Pinto (Relatório de Ação de Extensão e/ou Cultura Parcial, aprovado 336 

pelo Presidente da CIS e encaminhado ao Diretor da Unidade. Relatados pelo Prof. Paulo Roberto Rodrigues 337 
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Meira. Em discussão, sem comentários. Em votação o relatório da Coordenação de Extensão e Cultura foram 338 

aprovados com o registro de 22 (vinte e dois) votos favoráveis e 1 (uma) abstenção. Vigésimo Sétimo Ponto 339 

da Pauta: Solicitação de Alteração de Carga Horária do Prof. Welber Daniel Zanetti Lopes, do 340 

Interesse do Curso de Medicina Veterinária, relatado pelo Prof. Alessandro Martins e lido pelo Presidente do 341 

Conselho Diretor. O Presidente leu o Relato: “O Professor Welber Daniel Zanetti Lopes (Professor Assistente 342 

Nível I, 20 h), lotado no Curso de Medicina Veterinária da Regional Jataí/UFG solicitou a alteração de carga 343 

horária de 20 horas para 40 h (quarenta horas), embasado no disposto no Art. 20, parágrafo 3º do artigo 20 da 344 

Lei 12.772 de 28 de dezembro de 2012: “Art. 20. O Professor das IFE, ocupante de cargo efetivo do Plano de 345 

Carreiras e Cargos de Magistério Federal, será submetido a um dos seguintes regimes de trabalho: § 3o Os 346 

docentes em regime de 20 (vinte) horas poderão ser temporariamente vinculados ao regime de 40 (quarenta) 347 

horas sem dedicação exclusiva após a verificação de inexistência de acúmulo de cargos e da existência de 348 

recursos orçamentários e financeiros para as despesas decorrentes da alteração do regime, considerando-se o 349 

caráter especial da atribuição do regime de 40 (quarenta) horas sem dedicação exclusiva, conforme disposto 350 

no § 1o, nas seguintes hipóteses: I – ocupação de cargo de direção, função gratificada ou função de 351 

coordenação de cursos; ou II – participação em outras ações de interesse institucional definidas pelo 352 

conselho superior da IFE. A documentação com a solicitação foi entregue na Direção da Regional Jataí da 353 

Universidade Federal de Goiás para apreciação do Conselho Diretor em 13/02/2015, sendo instruída por: 354 

requerimento de alteração de regime/jornada de trabalho (assinado pelo professor e coordenador do curso), 355 

Memorando da Coordenação do Curso de Veterinária justificando a necessidade da conversão temporária de 356 

regime de trabalho e solicitando que em seguida seja realizada a nomeação do professor Welber Daniel 357 

Zanetti Lopes como Coordenador do Curso com a utilização de créditos do Banco de professor equivalente 358 

da instituição, RADOC 2014, Plano de Trabalho para o segundo semestre de 2015, Certidão de Ata da 359 

Coordenação do Curso aprovando o nome do professor Welber Zanetti Lopes como Coordenador do Curso, 360 

Certidão de ata da coordenação aprovando a mudança temporária de carga horária, Certidão ata de aprovação 361 

do Plano de trabalho e Declaração de não acumulação de cargos, documentos exigidos pela PRODIRH (Pró-362 

Reitoria de Desenvolvimento Institucional e Recursos Humanos) para avaliação do pedido. Considerando o 363 

disposto na Lei Nº 12.772, de 28 DE dezembro de 2012, no “Art. 22. O Professor poderá solicitar a 364 

alteração de seu regime de trabalho, mediante proposta que será submetida a sua unidade de lotação. § 1o A 365 

solicitação de mudança de regime de trabalho, aprovada na unidade referida no caput, será encaminhada ao 366 

dirigente máximo, no caso das IFE vinculadas ao Ministério da Defesa, ou à Comissão Permanente de 367 

Pessoal Docente – CPPD de que trata o art. 26, no caso das IFE vinculadas ao Ministério da Educação, 368 

para análise e parecer, e posteriormente à decisão final da autoridade ou Conselho Superior 369 

competente. § 2o É vedada a mudança de regime de trabalho aos docentes em estágio probatório.” Por 370 

tratar-se de um caso excepcional, porém, com precedentes nesta Regional, pois já temos registro de uma 371 

solicitação idêntica aprovada e com portaria vigente, devido ao presente processo apresentar toda a 372 

documentação exigida pela instituição, sugiro aprovação da solicitação e que  seja encaminhada à PRODIRH 373 

para avaliação e resposta quanto ao Banco de professor equivalente da instituição e que após a inserção desta 374 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.772-2012?OpenDocument
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informação a documentação seja encaminhada para avaliação da Comissão Permanente de Pessoal Docente 375 

da Universidade Federal de Goiás (CPPD/UFG), conforme previsto disposto na Lei Nº 12.772, de 28 DE 376 

dezembro de 2012, para as providências cabíveis. Portanto, o meu parecer é favorável, salvo melhor juízo 377 

deste Conselho.” Em discussão, não houve questionamentos. Em votação o parecer foi aprovado com o 378 

registro de 22 (vinte e dois) votos favoráveis e 1 (uma) abstenção. Vigésimo Oitavo Ponto da Pauta: 379 

Processo 23070.022244/2014-29 – Homologação de Resultado de Concurso – Área: Teoria da História, 380 

do interesse do Curso de História, relatado pelo Presidente do Conselho Diretor: Candidatos aprovados: 381 

Primeira Classificada: Iara Toscano Correia; Segundo Classificado: Paulo Roberto de Oliveira e Terceiro 382 

Classificado: Leno José Barata Sousa, a banca avaliadora foi composta pelos Professores: Sandra Nara da 383 

Silva Novais (Presidente), Carlos Oiti Berbert Júnior e Carlos Martins Júnior. Não houve interposição de 384 

recursos. Em votação, o resultado do concurso foi aprovado com o registro da unanimidade dos votos. 385 

Vigésimo Nono Ponto da Pauta: Homologação de decisão proferida Ad referendum: Processo 386 

23070.012034/2014-22 – Revisão de nota, do interesse da Acadêmica Iraildes Vaz da Costa Garcia do 387 

Curso de Fisioterapia. (Decisão da Banca Avaliadora), relatado pelo Presidente do Conselho Diretor: A 388 

decisão da banca avaliadora após revisão criteriosa da prova foi por manter a nota atribuída para a acadêmica 389 

de 1,5 (um vírgula cinco). Trigésimo Ponto da Pauta: Homologação de decisão proferida Ad 390 

referendum: Processo 23070.023426/2014-17 – Recurso contra decisão de indeferimento, do interesse 391 

da Acadêmica Thayná Silva Borges do Curso de Engenharia Florestal. (Decisão da Banca Avaliadora), 392 

relatado pelo Presidente do Conselho Diretor: A decisão da banca avaliadora após revisão criteriosa da prova 393 

foi por alterar a nota da acadêmica para 4,35 (quatro vírgula trinta e cinco) pontos. Em votação as decisões 394 

das bancas, referentes aos processos foram aprovadas com o registro de 24 (vinte e quatro) votos favoráveis 395 

e 3 (três) abstenções. Trigésimo Primeiro Ponto da Pauta: Aprovação do texto caracterização do curso e 396 

do perfil do profissional formado na UFG, no curso de Direito, com o intuito de alimentar o SAIC – 397 

Sistema de Atualização de Informações de Cursos, relatado pelo Prof. André Felipe Soares de Arruda. Em 398 

votação do texto foi aprovado com o registro de 26 (vinte e seis) votos favoráveis e 1 (uma) abstenção. 399 

Trigésimo Segundo Ponto da Pauta: Outros Assuntos. O Presidente informou que estava prevista uma 400 

reunião extraordinária do Conselho Diretor para o dia 11/03/2015 (onze de março de dois mil e quinze), 401 

porém, neste dia será realizada uma reunião com a Coordenação de Graduação, então, ele questionou se 402 

poderiam realizar o conselho no período da manhã. Após muitas discussões ficou definido que os RADOC’s 403 

(Relatórios anuais docentes) 2014 (dois mil e quatorze) serão apreciados em reunião extraordinária a ser 404 

realizada em 18/03/2015 (dezoito de março de dois mil e quinze), o Presidente solicitou aos relatores dos 405 

relatórios que se encontrassem algum problema em relação aos RADOC’s (Relatórios anuais docentes) 2014 406 

(dois mil e quatorze), que o relator entrasse em contato com o professor para adiantar a questão da correção. 407 

Em seguida o Presidente disse que nesse ano a Regional Jataí da Universidade Federal de Goiás completará 408 

35 (trinta e cinco) anos e que já iniciaram a discussões sobre a comemoração, pois no dia 10/03/2015 (dez de 409 

março de dois mil e quinze) será a data do aniversário da regional, disse que as comemorações serão 410 

realizadas durante o ano todo e que sugestões a respeito dessa comemoração poderiam ser encaminhadas 411 

para a ASCOM (Assessoria de Comunicação), disse ainda que primeira ação será realizada no dia 412 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.772-2012?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.772-2012?OpenDocument
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10/03/2015 (dez de março de dois mil e quinze). O Prof. Allison Gustavo Braz disse que tinha algumas 413 

reclamações a fazer sobre situações que causavam transtornos enquanto às aulas. Disse que na abelhinha não 414 

comportava a quantidade de alunos, não tinha carteiras suficientes. Na Central de Aulas (dois) não tinha giz. 415 

Disse ainda que mesmo eles tendo sido os últimos a informar as disciplinas, o sistema rodaria somente 416 

quando finalizasse o prazo. Falou sobre a questão de aulas na abelhinha e em seguida na Unidade Jatobá, 417 

disse que os alunos não conseguiam chegar a tempo hábil, solicitou ao Técnico Administrativo Tairone 418 

Honório de Freitas que verificasse isso e que solicitaria novamente. O Presidente disse que todas as salas 419 

eram mapeadas no SID's (Sistema de distribuição de salas), então o professor poderia conversar com a 420 

Coordenação de Graduação (COGRAD) e com outros cursos para verificar como poderia ser feito esse 421 

ajuste. O Presidente disse que esteve ontem às 14 (quatorze) e 16 (dezesseis) horas na Central de Aulas I 422 

(um) e que tinha muitas salas vazias, disse que isso ocorria muito nas segundas e sextas-feiras, disse que na 423 

porta constavam aulas marcadas naquele horário, mas as salas não tinham alunos. Disse que precisava 424 

verificar se não era um problema de distribuição que estava deixando essas salas vazias nesses dias. O Prof. 425 

Ricardo Alexandre Figueiredo de Matos disse que conversou com o Técnico Administrativo Tairone Honório 426 

de Freitas e quanto as salas vazias, tinha professor preenchendo salas de aula com horário de laboratório, 427 

disse que tinham que ter consciência para evitar de marcar salas que não utilizariam naquele horário. O 428 

Presidente disse que todos terão que trabalhar juntos para solucionar a questão. O Prof. Raimundo Agnelo 429 

Soares Pessoa fez vários questionamentos: sobre a internet do Centro de Ciências Humanas que não estava 430 

funcionando; se não tinha chance da biblioteca abrir; quanto a implantação das câmaras se tinha alguma 431 

resolução; sobre lâmpadas queimadas, pediu que passassem nas salas à noite para verificar isso. Sobre o 432 

SID's (Sistema de distribuição de salas) da central de aulas 4 (quatro), que deveria fazer um ajuste para 433 

otimizar o uso das salas. O Prof. Alessandro Martins respondeu que quanto o sistema de redes tinha um 434 

problema muito sério com os moldens pessoais, disse que foram adquiridos 25 (vinte e cinco) moldens 435 

profissionais para instalação e o Centro de Ciências Humanas provavelmente receberá um. Quanto às 436 

lâmpadas queimadas disse que foram feitos pedidos, mas estava com deficiência de material, disse que já 437 

tinha uma pessoa para fazer esse acompanhamento durante o dia, mas para a noite, ainda não tinha. Disse 438 

que foi pedido auxílio quanto a essa questão para o pessoal da segurança. Quanto ao SID's (Sistema de 439 

distribuição de salas) antes tudo era feito manualmente e agora foi informatizado, precisava ser adequado, 440 

melhorado, disse que concordava que período de férias poderia não precisar de tanta dificuldade. Disse que a 441 

questão da abelhinha a pessoa responsável resolverá o problema, disse qeu isso será verificado nesta semana. 442 

A Prof.ª Alessandra Feijó Marcondes Viu questionou sobre telefone. O Presidente disse que foi solicitada a 443 

ampliação de linhas, mas agora tinha o problema com as chuvas e que telefonia e internet eram serviços que 444 

caminhavam juntos. O Prof. Alessandro Martins disse que quanto a telefonia agora tinha uma pessoa 445 

responsável pela manutenção, quanto as linhas foi feito todo o procedimento para aquisição, mas precisava 446 

de recursos. A Prof.ª Alessandra Feijó Marcondes Viu disse que o pessoal do prédio da saúde já havia 447 

solicitado telefone há muito tempo. O Prof. Alessandro Martins disse que chegaram duas linhas para o prédio 448 

da saúde, uma para a Biologia e outra para a Biomedicina e que ele procuraria saber o que houve em relação 449 

a isso. O Prof. Iraci Scopel disse que quanto a questão de salas de aula na Unidade Riachuelo, faltavam 450 
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cortinas, ou que pintassem as vidraças, tinha a questão dos quadros também que estavam totalmente 451 

ondulados. O Prof. Alessandro Martins disse que quanto às cortinas já foram licitadas, mas faltava o 452 

dinheiro. Disse que as centrais de aula I e II (um e dois) já foi realizada a licitação para colocar ar-453 

condicionado, mas faltava o dinheiro para fazer o empenho. Disse que neste ano já tinha a garantia de um 454 

corte de 30% (trinta por cento) no orçamento. Disse que havia um estudo para colocação de data shows em 455 

salas de aula, disse que a energia da instituição estava saindo muito cara, que será realizada uma reunião para 456 

falar de recursos dentro da instituição. O Prof. Allison Gustavo Braz disse que na abelhinha estavam com 457 

problemas em relação a data show, os professores tinham que carregar o equipamento para as aulas, então ele 458 

questionou se não poderia deixar uns dois aparelhos com o guarda de lá, para que os professores não 459 

precisassem carregar esse equipamento para as aulas. O Presidente disse que a ideia era que tivesse ar-460 

condicionado e data shows em todas as salas. Em seguida o Presidente falou que neste semestre serão 461 

inaugurados nove prédios, edificações novas, disse que os espaços estavam aumentando, disse ainda que as 462 

solicitações de data shows tinham que ser analisadas. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente 463 

declarou encerrada a reunião às 16:47 horas (dezesseis horas e quarenta e sete minutos), da qual, para 464 

constar, eu, Marinalva de Oliveira Teixeira, Secretária do Conselho Diretor, lavrei a presente ata que, lida e 465 

se achada em conforme, segue assinada pelo Presidente dos trabalhos e pelos conselheiros presentes à 466 

discussão e votação.............................................................................................................................................. 467 
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