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1 Aos vinte e oito dias (28) do mês de março (03) do ano de dois mil e sete (2007), às quatorze horas e vinte
2 minutos (14:20) reuniram-se, no Auditório do Centro de Ciências Agrárias e Biológicas Campus Jataí/UFG,
3 sob a presidência da Vice-Diretora do CAJ, Prof a.. Silvia Correa Santos, os membros do Conselho Prof a.
4 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; Prof. José Silvio de Oliveira, Coordenador do Curso de Pedagogia; Prof a Maria de Fátima
10 Pessoa de Assis, Coordenadora do Curso de Psicologia; Prof. Paulo Roberto Rodrigues Meira, Coordenador
11 do Curso de Química, Profª. Silvia Sobral Costa, Coordenadora do Curso de Ciências Biológicas; Prof a.
12 Vânia Carmem Lima, Coordenadora do Curso de Letras (Português e Inglês); Prof a. Vera Lúcia Banys,
13 Coordenadora do Curso de Zootecnia; Prof. Washington Mendonça Moragas, Coordenador do Curso de
14 Geografia; Profa Maria de Lourdes F. dos Santos Paniago, Assessora de Extensão e Cultura do CAJ; Profª.
15 Vera Lúcia Dias da Silva Fontana, representante dos professores adjuntos; Prof a. Marta Maia de Assis
16 Borges, representando os professores auxiliares; Profª. Suely dos Santos Silva, representante dos professores
17 assistentes; a servidora Marilda Maria Ferreira Soares, representante dos servidores técnico-administrativos
18 e os acadêmicos Juliana Carneiro Guimarães e Maurício Joaquim de Souza, representantes dos discentes.
19 Verificado o “quorum”, a Sra. Presidente declara abertos os trabalhos, justificando a ausência do Diretor do
20 CAJ, Prof. Edésio Fialho dos Reis, na presente reunião em função de uma viagem à Brasília para
21 participação de um evento do MEC sobre a expansão dos campi. Como primeiro item da pauta: Informes:
22 a Presidente informou a respeito das bolsas de monitoria, mencionando que 15 (quinze) serão
23 disponibilizadas para o CAJ. Destacou que 42 (quarenta e duas) bolsas haviam sido solicitadas, mas que
24 apenas 15 (quinze) foram concedidas. Concluindo o informe, a Presidente levou ao conhecimento dos
25 membros que a Profa. Maria de Lourdes F. dos Santos Paniago solicitou que a reunião se iniciasse pelo
26 vigésimo sétimo item da pauta, devido a questões pessoais, o que foi aceito por todos. O vigésimo sétimo
27 item da pauta: Processo no 058/2007/CAJ/UFG – Evento de Extensão e Cultura, do interesse da
28 Coordenação de Educação Física – Prof a Lílian Ferreira Rodrigues Brait, relatado pela Prof a Maria de
29 Lourdes F. dos Santos Paniago. Em discussão e em seguida em votação foi aprovado o parecer da relatora
30 favorável ao processo, desde que o projeto seja incluído no Sistema SIEC (Sistema de Informação de
31 Extensão e Cultura) para que se formalize o processo de cadastramento junto à PROEC (Pro-Reitoria de
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32 Extensão e Cultura), registraram 16 (dezesseis) votos favoráveis e 03 (três) abstenções. O vigésimo oitavo
33 item de pauta: Processo no 055/2007/CAJ/UFG – Projeto de Ação Social/Prestação de Serviços, do
34 interesse da Coordenação de Agronomia – Prof. Hamilton Seron Pereira, relatado pela Prof a Maria de
35 Lourdes F. dos Santos Paniago. Em discussão e em seguida em votação, foi aprovado o parecer da relatora
36 favorável à devolução do processo à Coordenação interessada para as devidas providências, registraram 11
37 (onze) votos favoráveis, 01 (um) contrário e 02 (duas) abstenções. O vigésimo nono item de pauta:
38 Processo no 056/2007/CAJ/UFG - Projeto de Ação Social/Prestação de Serviços, do interesse da
39 Coordenação de Agronomia – Prof. Hamilton Seron Pereira, relatado pela Prof a Maria de Lourdes F. dos
40 Santos Paniago. Em discussão e em seguida em votação, foi aprovado o parecer da relatora favorável à
41 devolução do processo à Coordenação interessada para as devidas providências, registraram 11 (onze) votos
42 favoráveis, 01 (um) contrário e 02 (duas) abstenções. O trigésimo item de pauta: Processo no
43 006/2007/CAJ/UFG - Projeto de Ação Social/Prestação de Serviços, do interesse da Coordenação de
44 Educação Física – Profa Keila Márcia Ferreira de Macedo Carvalho, relatado pela Prof a Maria de Lourdes F.
45 dos Santos Paniago. Em discussão e em seguida em votação foi aprovado o parecer da relatora favorável ao
46 processo, desde que fique claro que as despesas e os custos deverão ser devidamente previstos em plano de
47 trabalho, o qual deve ser aprovado previamente, e que o projeto seja incluído no Sistema SIEC (Sistema de
48 Informação de Extensão e Cultura) para que se formalize o processo de cadastramento junto à PROEC (Pro49 Reitoria de Extensão e Cultura), registraram 18 (dezoito) votos favoráveis e 01 (uma) abstenção. Finalizados
50 os relatos da Profa Maria de Lourdes F. dos Santos Paniago, a mesma prosseguiu com alguns informes.
51 Primeiramente, destacou que de agora em diante todos os projetos deverão ser cadastrados no SIEC (Sistema
52 de Informação de Extensão e Cultura), a fim de concorrer a bolsas PROBEC. Em seguida, informou que
53 desde 26/03/07 (vinte e seis de março de dois mil e sete) os formulários para preenchimento de projetos de
54 Extensão estão atualizados. Por último, avisou que enviará um formulário de Plano de Trabalho, em planilha
55 Excel, para melhor andamento dos trabalhos dos docentes. Aproveitando a ocasião, a Presidente relembrou
56 aos membros que o cadastro no PIBIC finaliza-se no dia 30/03/07 (trinta de março de dois mil e sete). Em
57 seguida, a Presidente retomou a pauta a partir do item 3 (três). O terceiro item da pauta: Processo no
58 009/2007/CAJ/UFG – Solicitação de Afastamento para cursar pós-graduação/doutorado, do interesse da
59 Coordenação de Educação Física – Profª. Kelly Suêmia Dutra Silva, relatado pelo Prof. Marco Aurélio
60 Carbone Carneiro e lido pela Profª. Carla Afonso da Silva Bitencourt Braga. Em discussão e em seguida em
61 votação, foi aprovado o parecer do relator favorável ao processo, desde que a Coordenação de Educação
62 Física se responsabilize pela redistribuição das aulas, caso não seja liberado professor substituto para esta
63 área, registraram 19 (dezenove) votos favoráveis e 04 (quatro) abstenções. Diante da ressalva, o
64 Coordenador do referido Curso, Prof. Edney Rocha Freitas, afirmou que a Presidente da Fundação
65 Educacional de Jataí (FEJ) se comprometeu a contratar um professor substituto. Em seguida, a Presidente
66 orientou o Coordenador a obter um documento, o qual comprove a contratação acima mencionada, e que
67 seja anexado ao processo. O quarto item da pauta: Processo no 017/2007/FEJ – Licença para cursar

68 doutorado, do interesse da Coordenação de Letras – Prof a Mara Rubia de Souza Rodrigues Morais, relatado
69 pelo Prof. Washington Mendonça Moragas. Em discussão e em seguida em votação, foi aprovado o parecer
70 do relator favorável ao processo, registraram 20 (vinte) votos favoráveis e 01 (uma) abstenção. O quinto
71 item da pauta: Processo no 010/2007/CAJ/UFG – Regulamentos de Estágio do Curso de Geografia
72 (Licenciatura e Bacharelado), do interesse da Coordenação de Geografia, relatado pelo Prof. José Silvio de
73 Oliveira. Em discussão e em seguida em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer do relator
74 favorável ao processo. O sexto item da pauta: Processo no 028/2007/CAJ/UFG – Relatório Semestral de
75 pós-graduação/doutorado 1o (primeiro) e 2o (segundo) semestres de 2006 (dois mil e seis), do interesse da
76 Coordenação de Educação Física – Prof a. Katiúscia Rodrigues Silvério, relatado pela Prof a. Carla Afonso da
77 Silva Bitencourt Braga. Em discussão e em seguida em votação, foi aprovado o parecer da relatora favorável
78 ao processo, registraram 19 (dezenove) votos favoráveis e 02 (duas) abstenções. O sétimo item da pauta:
79 Processo no 029/2007/CAJ/UFG – Relatório Semestral de pós-graduação/doutorado 2 o (segundo) semestre
80 de 2006 (dois mil e seis), do interesse da Coordenação de Educação Física – Prof a. Minéia Carvalho
81 Rodrigues, relatado pela Profa. Carla Afonso da Silva Bitencourt Braga. Em discussão e em seguida em
82 votação, foi aprovado o parecer da relatora favorável à devolução do processo à Coordenação interessada
83 para que o conceito das disciplinas cursadas seja anexado ao processo, registraram 19 (dezenove) votos
84 favoráveis e 02 (duas) abstenções. O oitavo item da pauta: Processo no 030/2007/CAJ/UFG – Relatório
85 Semestral de pós-graduação/doutorado 2 o (segundo) semestre de 2006 (dois mil e seis), do interesse da
86 Coordenação de Matemática – Prof. Lúcio Aurélio Purcina, relatado pela Prof a. Carla Afonso da Silva
87 Bitencourt Braga. Em discussão e em seguida em votação, foi aprovado o parecer da relatora favorável à
88 devolução do processo à Coordenação interessada a fim de que sejam anexadas as disciplinas cursadas no 2 o
89 semestre de 2006 e o conceito destas, registraram 19 (dezenove) votos favoráveis, 01 (um) contrário e 01
90 (uma) abstenção. O nono item da pauta: Processo no 031/2007/CAJ/UFG – Projeto de Pesquisa, do
91 interesse da Coordenação de Matemática – Prof. Alysson Tobias Ribeiro da Cunha, relatado pela Prof a.
92 Carla Afonso da Silva Bitencourt Braga. Em discussão e em seguida em votação, foi aprovado o parecer da
93 relatora favorável ao processo, registraram 19 (dezenove) votos favoráveis e 02 (duas) abstenções. O
94 décimo item da pauta: Processo no 032/2007/CAJ/UFG – Projeto de Pesquisa, do interesse da
95 Coordenação de Agronomia – Prof. Vilmar Antônio Ragagnin, relatado pela Prof a. Carla Afonso da Silva
96 Bitencourt Braga. Em discussão e em seguida em votação, foi aprovado o parecer da relatora favorável ao
97 processo, registraram 20 (vinte) votos favoráveis e 01 (uma) abstenção. O décimo primeiro item da pauta:
98 Processo no 033/2007/CAJ/UFG – Projeto de Pesquisa, do interesse da Coordenação de Agronomia – Prof.
99 Vilmar Antônio Ragagnin, relatado pela Profa. Carla Afonso da Silva Bitencourt Braga. Em discussão e em
100 seguida em votação, foi aprovado o parecer da relatora favorável ao processo, registraram 20 (vinte) votos
101 favoráveis e 01 (uma) abstenção. O décimo segundo item da pauta: Processo no 034/2007/CAJ/UFG –
102 Projeto de Pesquisa, do interesse da Coordenação de Educação Física – Prof a. Cátia Regina Assis Almeida
103 Leal, relatado pela Profa. Carla Afonso da Silva Bitencourt Braga. Em discussão e em seguida em votação,

104 foi aprovado por unanimidade o parecer da relatora favorável ao processo. O décimo terceiro item da
105 pauta: Processo no 035/2007/CAJ/UFG – Projeto de Pesquisa, do interesse da Coordenação de Ciências
106 Biológicas – Profa. Elaine Cristina Castelhano Barbosa, relatado pela Prof a. Carla Afonso da Silva Bitencourt
107 Braga. Em discussão e em seguida em votação, foi aprovado o parecer da relatora favorável ao processo,
108 registraram 19 (dezenove) votos favoráveis e 02 (duas) abstenções. O décimo quarto item da pauta:
109 Processo no 036/2007/CAJ/UFG – Projeto de Pesquisa, do interesse da Coordenação de Ciências Biológicas
110 – Prof. Fabiano Rodrigues de Melo, relatado pela Profa. Carla Afonso da Silva Bitencourt Braga. Em
111 discussão e em seguida em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer da relatora favorável ao
112 processo. O décimo quinto item da pauta: Processo no 037/2007/CAJ/UFG – Projeto de Pesquisa, do
113 interesse da Coordenação de Ciências Biológicas – Prof. Frederico Augusto Guimarães Guilherme, relatado
114 pela Profa. Carla Afonso da Silva Bitencourt Braga. Em discussão e em seguida em votação, foi aprovado
115 por unanimidade o parecer da relatora favorável ao processo, desde que a fonte financiadora seja informada.
116 O décimo sexto item da pauta: Processo no 038/2007/CAJ/UFG – Projeto de Pesquisa, do interesse da
117 Coordenação de Ciências Biológicas – Prof. Frederico Augusto Guimarães Guilherme, relatado pela Prof a.
118 Carla Afonso da Silva Bitencourt Braga. Em discussão e em seguida em votação, foi aprovado por
119 unanimidade o parecer da relatora favorável ao processo, desde que a fonte financiadora seja informada.
120 Após a votação deste item, o Prof. Washington Mendonça Moragas sugeriu que os títulos dos processos
121 sejam incluídos na pauta, o que foi aceito por todos. O décimo sétimo item da pauta: Processo no
122 039/2007/CAJ/UFG – Projeto de Pesquisa, do interesse da Coordenação de Medicina Veterinária – Prof a
123 Maria Raquel Isnard Moulin, relatado pela Prof a. Carla Afonso da Silva Bitencourt Braga. Em discussão e
124 em seguida em votação, foi aprovado o parecer da relatora favorável ao processo, registraram 20 (vinte)
125 votos favoráveis e 01 (uma) abstenção. O décimo oitavo item da pauta: Processo no 040/2007/CAJ/UFG
126 – Projeto de Pesquisa, do interesse da Coordenação de Medicina Veterinária – Prof a Cecília Moreira Nunes
127 Sandrini, relatado pela Profa. Carla Afonso da Silva Bitencourt Braga. Em discussão e em seguida em
128 votação, foi aprovado o parecer da relatora favorável ao processo, registraram 19 (dezenove) votos
129 favoráveis e 02 (duas) abstenções. O décimo nono item da pauta: Processo no 041/2007/CAJ/UFG –
130 Projeto de Pesquisa, do interesse da Coordenação de Medicina Veterinária – Prof a Alana Flávia Romani,
131 relatado pela Profa. Carla Afonso da Silva Bitencourt Braga. Em discussão e em seguida em votação, foi
132 aprovado o parecer da relatora favorável ao processo, registraram 20 (vinte) votos favoráveis e 01 (uma)
133 abstenção. O vigésimo item da pauta: Processo no 042/2007/CAJ/UFG – Projeto de Pesquisa, do interesse
134 da Coordenação de Psicologia – Profa Cristiane Souza Borzuk, relatado pela Profa. Carla Afonso da Silva
135 Bitencourt Braga. Em discussão e em seguida em votação, foi aprovado o parecer da relatora favorável ao
136 processo, registraram 19 (dezenove) votos favoráveis e 02 (duas) abstenções. O vigésimo primeiro item da
137 pauta: Processo no 043/2007/CAJ/UFG – Projeto de Pesquisa, do interesse da Coordenação de Zootecnia –
138 Prof. Fernando José dos Santos Dias, relatado pela Prof a. Carla Afonso da Silva Bitencourt Braga. Em
139 discussão e em seguida em votação, foi aprovado o parecer da relatora favorável ao processo, registraram 20

140 (vinte) votos favoráveis e 01 (uma) abstenção. O vigésimo segundo item da pauta: Processo no
141 044/2007/CAJ/UFG – Projeto de Pesquisa, do interesse da Coordenação de Agronomia – Prof. Marco
142 Aurélio Carbone Carneiro, relatado pela Profa. Carla Afonso da Silva Bitencourt Braga. Em discussão e em
143 seguida em votação, foi aprovado o parecer da relatora favorável ao processo, desde que sejam corrigidas as
144 datas de inicio e término constante no formulário, já que não condizem com o cronograma de execução,
145 registraram 19 (dezenove) votos favoráveis e 02 (duas) abstenções. O vigésimo terceiro item da pauta:
146 Processo no 045/2007/CAJ/UFG – Projeto de Pesquisa, do interesse da Coordenação de Ciências Biológicas
147 – Prof. Sílvio Luiz de Oliveira, relatado pela Prof a. Carla Afonso da Silva Bitencourt Braga. Em discussão e
148 em seguida em votação, foi aprovado o parecer da relatora favorável ao processo, desde que o projeto seja
149 encaminhado à Direção do CAJ, registraram 19 (dezenove) votos favoráveis e 02 (duas) abstenções. O
150 vigésimo quarto item da pauta: Processo no 046/2007/CAJ/UFG – Projeto de Pesquisa, do interesse da
151 Coordenação de Ciências Biológicas – Prof. Sílvio Luiz de Oliveira, relatado pela Prof a. Carla Afonso da
152 Silva Bitencourt Braga. Em discussão e em seguida em votação, foi aprovado o parecer da relatora favorável
153 ao processo, desde que o encaminhamento do projeto à Direção do CAJ seja anexado e como há custos,
154 informar como esses serão cobertos, registraram 18 (dezoito) votos favoráveis e 03 (três) abstenções. O
155 vigésimo quinto item da pauta: Processo no 047/2007/CAJ/UFG – Projeto de Pesquisa, do interesse da
156 Coordenação de Agronomia – Prof. Darly Geraldo de Sena Júnior, relatado pela Prof a. Carla Afonso da Silva
157 Bitencourt Braga. Em discussão e em seguida em votação, foi aprovado o parecer da relatora favorável ao
158 processo, desde que sejam corrigidas as datas de inicio e término constante no formulário, já que não
159 condizem com o cronograma, registraram 18 (dezoito) votos favoráveis e 03 (três) abstenções. O vigésimo
160 sexto item da pauta: Processo no 048/2007/CAJ/UFG – Projeto de Pesquisa, do interesse da Coordenação
161 de Ciências Biológicas – Prof. Marlon Zortea, relatado pela Prof a. Carla Afonso da Silva Bitencourt Braga.
162 Em discussão e em seguida em votação, foi aprovado o parecer da relatora favorável ao processo, desde que
163 sejam corrigidas as datas de inicio e término constante no formulário, já que não condizem com o
164 cronograma, e que os valores de alguns itens sejam colocados no quadro de orçamento ou, então, retirados,
165 registraram 19 (dezenove) votos favoráveis e 02 (duas) abstenções. O trigésimo primeiro item da pauta:
166 Processo no 049/2007/CAJ/UFG – SICAD, do interesse da Coordenação de Educação Física, relatado pelo
167 Prof. Fernando Simões Gielfi. Em discussão e em seguida em votação, foi aprovado o parecer do relator
168 favorável ao processo, registraram 20 (vinte) votos favoráveis e 01 (uma) abstenção. O trigésimo segundo
169 item de pauta: Processo no 050/2007/CAJ/UFG – SICAD, do interesse da Coordenação de Letras, relatado
170 pela Profa Vera Lúcia Banys. Em discussão e em seguida em votação, foi aprovado o parecer da relatora
171 favorável à devolução do processo à Coordenação interessada para as devidas correções, registraram 20
172 (vinte) votos favoráveis e 01 (um) contrário. O trigésimo terceiro item da pauta: Processo no
173 051/2007/CAJ/UFG – SICAD, do interesse da Coordenação de Ciências Biológicas relatado pelo Prof.
174 Washington Mendonça Moragas. Em discussão e em seguida em votação, foi aprovado por unanimidade o
175 parecer do relator favorável ao processo. O trigésimo quarto item de pauta: Processo no

176 052/2007/CAJ/UFG – SICAD, do interesse da Coordenação de Medicina Veterinária, relatado pela Prof a
177 Silvia Sobral Costa. Em discussão e em seguida em votação, foi aprovado o parecer da relatora favorável ao
178 processo, registraram 19 (dezenove) votos favoráveis e 02 (duas) abstenções. O trigésimo quinto item de
179 pauta: Processo no 053/2007/CAJ/UFG – SICAD, do interesse da Coordenação de Psicologia, relatado
180 pela Profa Adriana Rodrigues Ribeiro. Em discussão e em seguida em votação foi aprovado por unanimidade
181 o parecer da relatora favorável ao processo, desde que sejam cumpridas na íntegra as exigências
182 estabelecidas. O trigésimo sexto item de pauta: Processo no 054/2007/CAJ/UFG – SICAD, do interesse
183 da Coordenação de Geografia, relatado pela Prof a Jaqueline Araújo Civardi. Em discussão e em seguida em
184 votação foi aprovado por unanimidade o parecer da relatora favorável ao processo, desde que sejam
185 cumpridas na íntegra as exigências estabelecidas. O trigésimo sétimo item de pauta: Disciplina de Núcleo
186 Livre, do interesse da Coordenação de Ciências biológicas, relatado pela Prof a. Sílvia Sobral Costa. Em
187 discussão e em seguida em votação, foi aprovado o parecer da relatora favorável ao processo, registraram 18
188 (dezoito) votos favoráveis e 03 (três) abstenções. Após a votação deste item, a acadêmica Juliana Carneiro
189 Guimarães questionou se as Disciplinas de Núcleo Livre podem ser beneficiados com o monitor. A
190 Presidente sugeriu que a discente procure a Prof a Eliana Melo Machado Moraes do curso de Letras para
191 obter esta informação. O trigésimo oitavo item da pauta: Processo no 003/2007/CAJ/UFG – Reprovação
192 em disciplina, do interesse do Curso de Ciências Biológicas – Acadêmica Soane Rodrigues e Silva, foi
193 retirado de pauta. O segundo item da pauta: Processos de Estágio Probatório e Progressão Horizontal,
194 relatado pela Presidente. Processo no 23070.00802/2007-76, do interesse da Profa Silvia Correa Santos. Em
195 discussão e em seguida em votação foi aprovado por unanimidade o parecer da relatora favorável ao
196 processo. Processo no 23070.009219/2006-40, do interesse da Profa Maria de Fátima Pessoa de Assis.
197 Retirado da pauta. Processo no 002/FEJ/2007, do interesse da Profa Divina Nice Martins Cintra. Em
198 discussão e em seguida em votação, foi aprovado o parecer da relatora favorável ao processo, registraram 20
199 (vinte) votos favoráveis e 01 (uma) abstenção. O trigésimo nono item da pauta: Outros assuntos: alguns
200 membros expuseram algumas questões. O Prof. Paulo Roberto Rodrigues Meira relatou que materiais do
201 laboratório de Química estão desaparecendo. Em seguida, ele leu uma carta do professor responsável pelo
202 laboratório, Prof. Giovanni Cavichili Petrucelli, na qual este problema é expresso. Terminada a leitura, a
203 Presidente mencionou que há o hábito entre alguns professores de retirarem materiais de laboratório uns dos
204 outros. Ela afirmou que se compromete a auxiliar na resolução desta questão. Dando seqüência, o Prof.
205 Alessandro Martins solicitou que a biblioteca funcione até às vinte e duas horas e quarenta minutos (22:40).
206 Diante do exposto, os membros, de modo geral, reclamaram do fato de que os funcionários da biblioteca não
207 cumprem o horário determinado. Em seguida, a Presidente solicitou que as reclamações ou reivindicações
208 sejam repassadas a ela por escrito para as devidas providências. Prosseguindo, o Prof. Marcos Antônio de
209 Menezes comentou que o curso de História está propondo a criação de um curso de Especialização em
210 Filosofia e Sociologia. Acrescentou ainda que os envolvidos neste processo estão com dificuldades de
211 finalizar a documentação e que necessitam de ajuda, pois o último dia para entregar o projeto é 30/03/07

212 (trinta de março de dois mil e sete). Diante do exposto, o Prof. Washington Mendonça Moragas se dispôs a
213 auxiliar. Dando continuidade, o Prof. Fernando Simões Gielfi perguntou quantos professores haviam
214 elaborado projetos destinados à Bolsa Permanência e quantos acadêmicos se inscreveram. A Presidente
215 sugeriu que o professor procurasse a Administradora Patrícia de Araújo Costa a fim de obter esta
216 informação. Em seguida, a Profa Silvia Sobral Costa convidou os membros para a posse da nova diretoria da
217 ADCAJ (Associação dos Docentes do Campus de Jataí) que ocorrerá no dia 29/03/07 (vinte e nove de março
218 de dois mil e sete). Prosseguindo, a Prof a Jaqueline Araújo Civardi comentou que a Coordenação de
219 Matemática está com problemas de material de consumo e perguntou à Presidente o que poderia ser feito. A
220 Presidente orientou a professora a elaborar uma lista e entregar à Administradora Paula Carvalho Rodrigues.
221 Diante do exposto, o Prof. Edney Rocha Freitas também comentou que a Coordenação de Educação Física
222 está enfrentando o mesmo problema. A Presidente repetiu a orientação anterior. Por fim, a Presidente
223 relembrou os conselheiros a respeito da votação para a eleição do nome dos campi. Nada mais havendo a
224 tratar, a Sra. Presidente declara encerrada a sessão às dezesseis horas e quarenta e cinco minutos, da qual,
225 para constar, eu, Tatiana Diello Borges, lavrei a presente ata que, lida e se achada em conforme, segue
226 assinada pela presidente dos trabalhos e pelos conselheiros presentes à discussão e votação............................
227 Silvia Correa Santos _______________________________________________________________
228 Adriana Rodrigues Ribeiro __________________________________________________________
229 Alessandro Martins _________________________________________________________________
230 Carla Afonso da S. Bitencourt Braga____________________________________________________
231 Edney Rocha Freitas ________________________________________________________________
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