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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS - CAMPUS JATAÍ 

ATA Nº. 005/2012/CAJ/UFG 

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DO CAMPUS JATAÍ 

REALIZADA EM 13 DE ABRIL DE 2012. 

Aos treze dias do mês de abril do ano de dois mil e doze às oito horas e vinte minutos reuniram-se no 1 

auditório maior da Unidade Jatobá, Campus Jataí/UFG, sob a presidência do Prof. Wagner Gouvêa dos 2 

Santos, Diretor do Câmpus Jataí-UFG, o Reitor da Universidade Federal de Goiás, Prof. Edward Madureira 3 

Brasil, Pró-Reitora de Graduação da Universidade Federal de Goiás, Profª. Sandramara Matias Chaves e os 4 

membros do Conselho Diretor: Prof. José Hortêncio Mota, representando o Curso de Agronomia; Prof. 5 

Alexandre Braoios, Coordenador do Curso de Biomedicina; Prof. Paulo Cabral Lacerda, Vice-Coordenador 6 

do Curso de Educação Física; Prof. Antônio Paulino da Costa Netto, Coordenador do Curso de Ciências 7 

Biológicas; Prof. Marcos Wagner de Souza Ribeiro, Coordenador do Curso de Ciência da Computação; 8 

Prof.ª Valquíria Coelho Pina Paulino, Coordenadora do Curso de Enfermagem; Prof. Wendy Carniello 9 

Ferreira, Coordenador do Curso de Engenharia Florestal, Prof. Maurício Bolzam, Vice-Coordenador do 10 

Curso de Física; Prof. Rodrigo Paschoal Prado, Coordenador do Curso de Fisioterapia; Prof. Marcos Antônio 11 

Menezes, Coordenador do Curso de História; Prof. Márcio Rodrigues Silva , Coordenador do Curso de 12 

Geografia; Prof. João Batista Pereira Cabral, Coordenador do Mestrado em Geografia; Prof.ª Divina Nice 13 

Martins Cintra, Vice-Coordenadora do Curso de Letras; Prof. Esdras Teixeira Costa, Coordenador do Curso 14 

de Matemática; Prof. Cássio Aparecido Pereira Fontana, Coordenador do Curso de Medicina Veterinária; 15 

Prof.ª Elis Regina da Costa, Coordenadora do Curso de Pedagogia; Prof.ª Marciana Gonçalves Farinha, 16 

Coordenadora do Curso de Psicologia; Prof. Francismário Ferreira dos Santos, Coordenador do Curso de 17 

Química; Prof. Ana Luísa Aguiar de Castro, Vice-Coordenadora do Curso de Zootecnia; Prof.ª Alessandra 18 

Feijó Marcondes Viu, representante dos Professores Associados; Prof.ª Cecília Nunes Moreira, representante 19 

dos Professores Adjuntos; Prof. Ricardo Alexandre Figueiredo de Matos, Presidente da CIS; Prof. Alessandro 20 

Martins, Vice-Diretor do Câmpus Jataí-UFG; O Técnico-Administrativo: Ricardo Porto Simões Mathias, 21 

representando os Tecnico-Administrativos; Os Acadêmicos João Victor de Souza Cyrino e Bianca Fernandes 22 

e Silva  representantes dos discentes. Verificado o “quorum”, o Sr. Presidente declarou abertos os trabalhos, 23 

pelo Primeiro Ponto da Pauta: Presença do Reitor, conforme solicitado pelo Conselho Diretor do 24 

Câmpus Jataí/UFG – O Presidente iniciou falando do motivo da realização da reunião com o Reitor, disse 25 

que na reunião anterior não foi possível esclarecer alguns pontos, então foi marcada esta reunião. Disse que a 26 

pauta era livre para que pudesse dialogar e que não havia intenção de esgotar os assuntos, mas a razão de não 27 

ter um ponto específico foi a ideia de deixar aberto para as falas. O Prof. Edward Madureira Brasil disse que 28 

essa reunião foi uma sugestão do Conselho Diretor, que o Prof. Helder Barbosa Paulino sugeriu a sua volta 29 

em outra oportunidade que viesse à Jataí para reunir com o conselho. Disse que estava em Jataí desde ontem 30 

devido a realização das colações de grau, disse ainda que recentemente esteve no Ministério da Educação e 31 

Cultura para tentar verificar várias questões. Em seguida disse que essa será uma reunião mais aberta, mas 32 

em função de uma das idas em Brasília ele encontrou com o Prefeito Humberto Machado e com o Deputado 33 



2 

 

Leandro Vilela para tratar de demandas principalmente na área de saúde e que em função disso ele marcou 34 

uma reunião com o Prefeito hoje às 10:00 (dez horas), mas que se o período da manhã não for suficiente para 35 

tratar dos assuntos que poderia continuar a reunião no período da tarde ou poderia marcar outra reunião no 36 

mês de maio. Disse que a Prof.ª Sandramara Matias Chaves chegou agora e que o diretor do CEGEF (Centro 37 

de Gestão do Espaço Físico) por questões de saúde do filho, que passaria por uma cirurgia, não pode 38 

comparecer, mas que existe a possibilidade dele vir no próximo conselho ou em outra data para verificar 39 

assuntos sobre obras. A Prof.ª Alessandra Feijó Marcondes Viu questionou se haveria um assunto ou se seria 40 

livremente. O Presidente respondeu que os assuntos seriam livres e em blocos. O Prof. Edward Madureira 41 

Brasil disse que seria melhor que os assuntos fossem livres para deixar a reunião acontecer e pediu que cada 42 

um que fosse falar que se identificasse. O Prof. Érico Douglas Vieira agradeceu a presença do Reitor e Pró-43 

Reitora de Graduação e questionou sobre a política de interiorização dos Campi, principalmente em relação à 44 

estrutura humana, disse que os alunos questionam porque não tem mais projetos de pesquisa e extensão, 45 

disse que queria saber como estava essa negociação para a estrutura humana. Outra questão seria quanto à 46 

qualificação de professores, pois a universidade não tem vagas de professores substitutos para qualificação. 47 

O Prof. Antônio Paulino da Costa Netto disse que fez um levantamento quanto a carga horária e pediu que os 48 

colegas conjugassem disciplinas e com essa tabela hoje eles precisam de seis professores DE (Dedicação 49 

Exclusiva) para deixar o grupo com carga horária de doze horas, outra preocupação seria com os professores 50 

que eram da Fundação Educacional de Jataí, que são quatro. Disse que na área de sistemática vegetal o curso 51 

tem somente um professor e que tem outras áreas que estava com poucos professores e que a carga horária 52 

estava elevada. Disse que tem professor da Fundação Educacional de Jataí que estava afastado por motivos 53 

particulares e que não tinha substituto. Disse que a preocupação era grande em atingir o caso de não poder 54 

oferecer aulas necessárias e que isso poderia interferir no ensino, pesquisa e extensão. Outro problema era a 55 

evasão dos professores que produzem, disse que o número estava reduzido e que deveria ser feito algo para 56 

evitar a evasão dos professores. A Prof.ª Alessandra Feijó Marcondes Viu falou que no conselho estavam 57 

sendo discutidos os orçamentos e que queria saber se existia alguma forma de investimento para que alguns 58 

locais funcionem, pois existem os espaços mas não funcionam, então falta a estrutura pessoal, mas isso tem 59 

que ter investimento extra para que o setor funcione e gere recurso. O Prof. Edward Madureira Brasil disse 60 

que quanto ao questionamento do Prof. Érico Douglas Vieira o que foi pactuado tanto no REUNI 61 

(Reestruturação e Expansão das Universidades Federais) quanto na Expansão foi cumprido ou está sendo 62 

cumprido. Disse que o projeto de lei para os cargos que faltam no REUNI (Reestruturação e Expansão das 63 

Universidades Federais) deverá ser votado na próxima semana para ir para o Senado. Disse que com a 64 

aprovação do projeto as vagas serão saldadas, então o governo não deverá nada a partir daí. Disse que todos 65 

os novos campi do Brasil foram pactuados vinte alunos por professor e essa relação traz a condição atual do 66 

Curso de Psicologia e Ciências Biológicas, disse que isso não será resolvido de forma simples, que terá que 67 

conversar com o governo. Disse ainda que no REUNI (Reestruturação e Expansão das Universidades 68 

Federais) a proporção era dezoito alunos por professor, mas que essas relações não são fáceis de serem 69 

executadas, mas que tem que convencer o governo de que se quer que faça além do pactuado, que tem que 70 

ter uma abertura para negociação. Disse que essa situação não era exclusivamente do Câmpus fora de sede e 71 
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que muitos cursos foram criados nessa base. Disse que a pactuação era de difícil resolução mesmo e que em 72 

julho de 2010 (dois mil e dez) quando era presidente da ANDIFES (Associação Nacional dos Dirigentes das 73 

Instituições Federais de Ensino Superior) ele já começou a lutar pelo projeto de lei, mas um projeto de lei 74 

não era uma coisa simples e não acontecia do dia para a noite. Disse ainda que quanto a questão dos vínculos 75 

de antes de 2005 (dois mil e cinco) já estava protocolada com o atual ministro da educação para tentar 76 

resolver a questão do Câmpus e que foi feito um levantamento junto a administração do Câmpus e que foi 77 

colocado um quantitativo para atender os cursos de Enfermagem e Psicologia, então foi pedido um adicional 78 

para Jataí e Catalão que totalizou mais ou menos sessenta professores. Disse que teria que convencer o 79 

governo de que a interiorização foi boa, mas que interferia na produção. Informou que os Professores 80 

Wagner Gouvêa os Santos e Manoel Rodrigues Chaves (Diretor de Catalão) acompanharam a reunião com o 81 

Ministério da Educação e Cultura e se sair o projeto de lei e não for contemplado totalmente será solicitada a 82 

liberação de substituto para auxiliar. O Prof. Antônio Paulino da Costa Netto disse que queria ver a 83 

distribuição destes professores. O Prof. Edward Madureira Brasil disse que seria mais ou menos o 84 

quantitativo da Fundação Educacional de Jataí, levando em consideração os casos dos cursos de 85 

Enfermagem, Medicina Veterinária e Psicologia. Em seguida ele falou que o movimento de professores 86 

ocorre em todos os lugares por razões diversas, sejam, pessoais ou estímulo, disse que antes não tinha como 87 

atender essas necessidades, essas vagas eram perdidas e tinha que esperar sete anos para a realização de 88 

concurso. Porém, hoje a pessoa vai embora e a vaga já vem e realiza-se novo concurso, mas a dificuldade 89 

que o banco trouxe é que cada um tem seu valor, o valor de cada professor gera um saldo que não pode ser 90 

extrapolado. Disse que se a universidade extrapola o saldo, isso pode interferir no pagamento de todos os 91 

professores da instituição. Disse que o governo criou o programa ciências sem fronteiras para incentivo, mas 92 

que isso era conflitante, pois a lei diz que se o professor sai para doutorado tem o substituto, mas se o banco 93 

estiver estourado, não pode ter o substituto. Disse ainda que quanto evasão de docentes ele se preocupa, mas 94 

a solução estava ao alcance das mãos e o governo teria que entender que não atrai e fixa cérebros sem 95 

condições físicas. Disse que a baixa quantidade de Técnico Administrativos era preocupante. Disse ainda que 96 

hoje a universidade estava caminhando para a estrutura multi-campi e que a proposta do estatuto reforça essa 97 

estrutura. Hoje o orçamento é dividido no primeiro dia do ano e é lógico que tem dificuldades, cada Câmpus 98 

tem suas demandas e se falta alguma coisa aqui, não será Goiânia que terá que pagar, pois a reitoria está em 99 

Goiânia, mas lá também é um Câmpus e também tem suas necessidades e se o recurso foi dividido o que 100 

poderá ser feito é buscar recursos extras, como por exemplo, o Gabinete da Reitoria buscou recursos extras 101 

para a construção da biblioteca e auditório, os investimentos maiores são buscados em parcerias, as 102 

demandas são enormes, mas de acordo com as prioridades. Falou que quanto a construção da biblioteca em 103 

Jataí estava tudo certo com o governo, mas agora o governo está em meio a uma crise, mas que a reitoria 104 

buscará recursos para as demandas. Disse também que tem que buscar mais bolsas, mais condições para 105 

expressar o potencial do Câmpus. A Prof.ª Alessandra Feijó Marcondes Viu disse que devido a falta de 106 

recursos, quem esta no Câmpus a muito tempo não tem um currículo para concorrer em editais que possam 107 

trazer recursos e se Goiânia não pode ajudar com dinheiro como poderia ser, teria que ser com recurso do 108 

Câmpus. O Prof. Edward Madureira Brasil disse que a questão não era se Goiânia pode nos ajudar, pois a 109 
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reitoria não é de Goiânia e sim da UFG, a administração superior estava fazendo o possível. Disse que em 110 

Jataí existem situações diversas, que tem cursos precisando de um espaço para dar aulas e outros que 111 

produzem muito bem. Então, quem sabe o que é estruturante é o Câmpus, o que tem muitos problemas aqui é 112 

a questão da rede, mas isso já está sendo trabalhado com a RNP, disse que tem coisas aqui que se resolveria 113 

com R$ 10.000,00 (dez mil reais) e isso seria fácil de resolver e as questões maiores serão resolvidas dentro 114 

do Câmpus juntamente com a reitoria. Disse que não seria uma unidade contra outra e que certamente na 115 

reunião de hoje com o Prefeito conseguirá solucionar alguns problemas na área da saúde. O relacionamento 116 

dos cursos com os cursos de Goiânia deve sair dos próprios cursos. Falou que trabalha de quatorze a quinze 117 

horas por dia e que talvez esteja trabalhando errado, mas que as demandas necessárias tem que sair do 118 

Câmpus. Em seguida a Profª. Sandramara Matias Chaves disse que quanto ao Curso de Ciências Biológicas 119 

já estava em estudo a padronização de disciplinas, o que irá causar um mudança na carga horária dos 120 

professores. Disse que já eram 09:15 (nove horas e quinze minutos) e que então faria mais um bloco de 121 

perguntas, mas que o Prof. Edward Madureira Brasil precisaria de sair e que se fosse necessário continuaria 122 

com a reunião no período da tarde. O Prof. Marcos Antônio de Menezes disse que concordava com o reitor 123 

em trabalhar juntamente com a política em um plano macro, disse que a gestão política teria que acontecer, 124 

mas que as pessoas teriam que pensar na política do Câmpus, disse que um dos problemas era a 125 

infraestrutura, rede e outro problema, era que grande parte do recurso do Câmpus, mais de três milhões de 126 

reais seriam gastos com serviços terceirizados e isso não deveria estar na conta do Câmpus, então ele 127 

gostaria de pensar junto a reitoria em uma solução. Disse que devido a falta de Técnico Administrativos, 128 

muitos professores tinham que fazer o trabalho dos técnicos, em seguida ele perguntou como resolver essas 129 

questões e melhorar a situação do Câmpus. Disse que na última segunda-feira ele teve uma reunião em 130 

Goiânia às 08:30 (oito horas e trinta minutos) e que teve que sair daqui às 03:00 (três horas), então que essa 131 

distância deveria ser levada em consideração. O Prof. Wendy Carniello Ferreira questionou a Prof.ª 132 

Sandramara Matias Chaves quanto aos cursos que estavam com um índice de reprovação e não tinha espaço 133 

para cursar a disciplina, disse que isso estava prejudicando muitos alunos. Disse ainda que algumas 134 

universidade tinha vagas de professores geradas por aposentadoria e que poderia ir para outras universidades, 135 

então ele perguntou se a UFG pensava nisso. O Acadêmico João Victor de Souza Cyrino disse que o 136 

problema de espaço era comum a vários cursos. O Prof. Paulo José Cabral Lacerda disse que no Curso de 137 

Educação Física havia professores que não compareciam às reuniões, então ele gostaria de saber qual o 138 

caminho a seguir, disse que quando fala em Goiânia nos ajudar tenta disseminar a crença de que a reitoria é 139 

única, por exemplo, tem o prazo para entrega de projeto e tem que ser em mãos, como fazer se a conclusão 140 

do mesmo ocorreu às 15:00 (quinze horas)? Talvez a única forma seria Goiânia nos ajudar. O Prof. Edward 141 

Madureira Brasil falou que quanto a fala do Prof. Marcos Antônio Menezes foi muito boa, mas que tinha 142 

considerações a fazer, disse que o valor dos terceirizados com a saída da Fundação Educacional de Jataí não 143 

ficou em três milhões de reais, o impacto não foi somente a fundação, o quadro de técnicos que foi 144 

congelado desde 2010 (dois mil e dez) e existem necessidades como por exemplo, o Centro de Gestão 145 

Acadêmica que para entregar os diplomas no dia da formatura tem mais da metade do seu quadro de pessoal 146 

terceirizado. Disse que o grande gargalo de hoje era o quadro de Técnico Administrativos, pois ocorre a 147 
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sobrecarga de docentes de terceirização. Disse que o problema era para ter uma definição que o quadro  148 

funcionasse, disse ainda que a falta de Técnico Administrativos impactava no orçamento, e os problemas que 149 

o Prof. Wagner Gouvêa dos Santos estava tendo aqui são os mesmos de Goiânia, as unidades recebem muito 150 

menos do que o necessário. Disse que o Câmpus de Jataí precisaria hoje de mais ou menos cem Técnico 151 

Administrativos e que essa era a demanda número um da ANDIFES (Associação Nacional dos Dirigentes 152 

das Instituições Federais de Ensino Superior). Falou que quanto ao modelo de alocação de vagas de 153 

aposentadoria em Goiânia as vagas são jogadas no bolo, exceto as de exonerações, para atender a 154 

necessidade das unidades e Goiânia tem problemas quanto a isso. Disse que não tinha a ilusão de que isso 155 

fosse simples e que não tem uma reunião que ele não repita que a universidade é multi-campi, a cultura da 156 

distância, são problemas que teria que ter conhecimento e esse assunto irá para a mesa dos Pró-Reitores para 157 

que isso fosse resolvido. Quanto ao programa jovens talentos foi a CAPES (Coordenação de 158 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) que definiu que as provas teriam que ser em Goiânia e que 159 

foi organizado o transporte e será organizado também a questão da alimentação dos alunos e que a situação 160 

foi reclamada junto a CAPES ( Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior). Quanto a 161 

melhoria da rede, isso auxiliaria na realização de reuniões que poderiam ser por vídeo conferência. Quanto às 162 

disciplinas estavam no esforço de resolver as questões. E quanto a questões pontuais de uma turma e espaço 163 

que poderia pensar na construção de salas maiores, hoje não tem condições para isso, mas futuramente 164 

poderia ser trabalhado isso. Disse que quanto a reunião que o Prof. Marcos Antônio de Menezes participou 165 

foi uma questão emergencial, devido a natureza do problema. Prof.ª Sandramara Matias Chaves falou para o 166 

Prof. Wendy Carniello Ferreira que e para o Prof. Paulo José Cabral Lacerda que o alto número de 167 

reprovações era preocupante, então teria que fazer um estudo quanto a isso, disse que o caso teria que ser 168 

estudado e que um levantamento já estava sendo realizado, para concentrar essas disciplinas em núcleos de 169 

inverno ou verão. A preocupação era que em 2013 (dois mil e treze) não teria professores temporários e 170 

substitutos serão somente os casos previstos em lei disse que era necessário ter um planejamento pedagógico 171 

e administrativo, disse também que a primeira semana do mês de agosto será de planejamento e propôs de vir 172 

aqui com a equipe para estudar os casos pontuais. O Prof. Edward Madureira Brasil falou para o Prof. Wendy 173 

Carniello Ferreira que a proposta era tratar os Campi de forma mais real, em seguida ele falou dos momentos 174 

de expansão, REUNI e financiamentos, que resolveu dividir as questões, pois, entendeu que os Campi 175 

deveriam ter atendimento diferenciado, disse que nenhuma universidade trata os Campi do Brasil como 176 

universidade e que isso foi aprovado no Conselho Universitário por Unanimidade. Disse que com o novo 177 

estatuto a representação será proporcional ao número de cursos e que hoje quase trinta por cento da UFG é 178 

fora de Goiânia, disse que uma cultura de cinquenta anos não irá mudar do dia para a noite. Disse que estava 179 

descentralizando, como por exemplo, no caso das compras, Catalão já faz as suas compras e Jataí irá fazer 180 

também, disse que existem coisas que somente a reitoria poderia assinar por questão de lei, mas que o 181 

próximo passo seria a aprovação do estatuto e criar um modelo de alocação de vagas para resolver os 182 

problemas. Disse que quem não participa de reuniões como esta aqui não entende como funcionam as coisas. 183 

A Prof.ª Sandramara Matias Chaves disse que o estatuto estava na página e que a comissão visitaria as 184 

unidades que a convidassem. O Prof. Edward Madureira Brasil disse que iria se retirar da reunião, para ir 185 
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participar da reunião com o Prefeito, mas que estava a disposição para deliberar quanto a volta da reunião no 186 

período da tarde ou não, da forma que os conselheiros quisessem. O Presidente disse que nesta semana 187 

chegou o material para vídeo conferência e que será instalado no auditório para a realização de reuniões, 188 

disse também que como o estatuto já estava na página que já foi solicitado uma visita da comissão do 189 

estatuto para esclarecimentos, quem tiver dúvidas já podem encaminhar via e-mail, conforme consta no site. 190 

Disse também que achava importante a apresentação do Prof. Edward Madureira Brasil no período da tarde e 191 

em seguida questionou ao conselho sobre a continuidade da reunião no período da tarde. Esclareceu que a 192 

pauta não foi definida diante da impossibilidade da presença do Marco Antônio (CEGEF). Em votação sobre 193 

a realização da reunião com a apresentação do Prof. Edward Madureira Brasil ou sem a apresentação, foram 194 

registrados 12 (doze) votos para a reunião com a apresentação, 11 (onze) para a reunião sem apresentação e 4 195 

(quatro) abstenções. Então às 14:00 (quatorze horas) reinicia-se a reunião com a apresentação do reitor.  196 

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou encerrada a reunião às 09:55 horas (nove horas e  197 

cinquenta e cinco minutos), da qual, para constar, eu, Marinalva de Oliveira Teixeira, Secretária do Conselho 198 

Diretor, lavrei a presente ata que, lida e se achada em conforme, segue assinada pelo Presidente dos trabalhos 199 

e pelos conselheiros presentes à discussão e votação......................................................................................... 200 

Wagner Gouvêa dos Santos________________________________________________________ 201 

Alessandra Feijó Marcondes Viu____________________________________________________ 202 

Alessandro Martins_______________________________________________________________ 203 

Alexandre Braoios________________________________________________________________ 204 

Ana Luísa Aguiar de Castro________________________________________________________ 205 

Antônio Paulino da Costa Netto____________________________________________________ 206 

Bianca Fernandes e Silva________________________________________________________ 207 

Cássio Aparecido Pereira Fontana____________________________________________________ 208 

Cecília Nunes Moreira____________________________________________________________ 209 

Divina Nice Martins Cintra_________________________________________________________ 210 

Edward Madureira Brasil__________________________________________________________ 211 

Elis Regina da Costa______________________________________________________________ 212 

Esdras Teixeira Costa______________________________________________________________ 213 

Érico Gouglas Vieira_____________________________________________________________  214 

Francismário Ferreira dos Santos____________________________________________________ 215 

João Batista Pereira Cabral_________________________________________________________ 216 

João Victor de Souza Cyrino________________________________________________________ 217 

José Hortêncio Mota_____________________________________________________________ 218 

Marciana Gonçalves Farinha_________________________________________________________ 219 

Márcio Rodrigues Silva____________________________________________________________ 220 

Marcos Antônio Menezes____________________________________________________________ 221 

Marcos Wagner de Souza Ribeiro______________________________________________________ 222 

Maurício Bolzam_________________________________________________________________  223 
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Paulo Cabral Lacerda______________________________________________________________ 224 

Ricardo Alexandre Figueiredo de Matos_______________________________________________ 225 

Ricardo Porto Simões Mathias_______________________________________________________ 226 

Rodrigo Paschoal Prado____________________________________________________________ 227 

Sandramara Matias Chaves________________________________________________________ 228 

Valquíria Coelho Pina Paulino_______________________________________________________ 229 

Wendy Carniello Ferreira___________________________________________________________ 230 

Marinalva de Oliveira Teixeira_______________________________________________________ 231 


