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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DO
6
CAMPUS JATAÍ, REALIZADA EM 09 DE MAIO DE 2007.
1Aos nove dias (09) do mês de maio (05) do ano de dois mil e sete (2007), às quatorze horas e vinte minutos
2(14:20) reuniram-se, no Auditório do Centro de Ciências Agrárias e Biológicas Campus Jataí/UFG, sob a
3presidência do Diretor do CAJ, Prof. Edésio Fialho dos Reis, os membros do Conselho Prof a. Kaila de Assis
4Ressel Pereira, representando a Coordenação do Curso de Biomedicina; Prof. Márcio do Nascimento Gomes,
5representando a Coordenação do Curso de Física; Profª. Carla Afonso da Silva Bitencourt Braga,
6Coordenadora do Curso de Medicina Veterinária; Prof. Marcos Antônio de Menezes, representando a
7Coordenação do Curso de História; Prof. Edney Rocha Freitas, Coordenador do Curso de Educação Física;
8Prof. Euter Paniago Júnior, representando a Coordenação do Curso de Agronomia; Profª. Jaqueline Araújo
9Civardi, Coordenadora do Curso de Matemática; Prof. José Silvio de Oliveira, Coordenador do Curso de
10Pedagogia; Profa. Maria de Fátima Pessoa de Assis, Coordenadora do Curso de Psicologia; Prof. Paulo
11Roberto Rodrigues Meira, Coordenador do Curso de Química, Profª. Silvia Sobral Costa, Coordenadora do
12Curso de Ciências Biológicas; Profa. Santinha Neuda A. do L. de Assis, Coordenadora do Curso de Letras
13(Português e Inglês); Profa. Vera Lúcia Banys, Coordenadora do Curso de Zootecnia; Prof. Washington
14Mendonça Moragas, Coordenador do Curso de Geografia; Prof. Marco Aurélio Carbone Carneiro,
15Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Agronomia; Prof a. Maria de Lourdes F. dos Santos
16Paniago, Assessora de Extensão e Cultura do CAJ; Profª. Vera Lúcia Dias da Silva Fontana, representante
17dos professores adjuntos; Prof. Dirceu Luiz Hermann, representante dos professores auxiliares; os servidores
18Flávio Pereira Diniz, Marilda Maria Ferreira Soares e Otajiba Antônio da Silva, representantes dos
19servidores técnico-administrativos; a acadêmica Juliana Carneiro Guimarães, representante dos discentes e a
20Profª. Silvia Correa Santos, Vice-diretora do CAJ. Verificado o “quorum”, o Sr. Presidente declara abertos
21os trabalhos, começando pelo primeiro ponto da pauta: Apreciação e votação das atas das seguintes
22reuniões: 28/02/2007(vinte e oito de fevereiro de dois mil e sete), 07/03/2007(sete de março de dois mil e
23sete), 14/03/02007(quatorze de março de dois mil e sete), 28/03/2007 (vinte e oito de março de dois mil e
24sete) e 18/04/2007 (dezoito de abril de dois mil e sete), porém, antes de iniciar a apreciação o Presidente fez
25saudação de boas vindas aos novos Membros do Conselho Diretor os representantes dos Técnico26Administrativos: Flávio Pereira Diniz e Otajiba Antônio da Silva. O Presidente comentou que a expectativa
27quanto à chegada de mais dois Membros ao Conselho Diretor representando os Técnico-Administrativos é
28grande, pois, vieram atender a demanda dos Técnico-Administrativos que agora juntamente como os
29Discentes e os Docentes já têm cada um seus 03 (três) representantes, proporcionando um equilíbrio entre os
3003 (três) segmentos. Em seguida o Presidente informou que a partir de agora as reuniões do Conselho Diretor
31estão sendo gravadas, que na medida do possível gostaria que os Membros do Conselho Diretor ocupassem
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32as cadeiras mais próximas à mesa, para que fique mais nítida a gravação, informou ainda que as gravações
33serão arquivadas digitalmente e caso futuramente seja necessário, poderão consultar este arquivo a qualquer
34momento para esclarecimento de dúvidas. Após este informativo o Presidente prosseguiu, iniciando a
35apreciação das atas: Apreciação e votação da ata da reunião ordinária do dia 28-02-2007 (vinte e oito de
36fevereiro de dois mil e sete), em discussão e em seguida em votação, foi aprovada com as devidas correções,
37registraram 13 (treze) votos favoráveis e 07 (sete) abstenções. Apreciação e votação da ata da reunião
38extraordinária do dia 07-03-2007 (sete de março de dois mil e sete), em discussão e em seguida em votação,
39foi aprovada com as devidas correções, registraram 12 (doze) votos favoráveis e 07 (sete) abstenções.
40Apreciação e votação da ata da reunião extraordinária do dia 14-03-2007 (quatorze de março de dois mil e
41sete), em discussão e em seguida em votação, foi aprovada sem correções, registraram 11 (onze) votos
42favoráveis e 05 (cinco) abstenções. Apreciação e votação da ata da reunião ordinária do dia 28-03-2007
43(vinte e oito de março de dois mil e sete), em discussão e em seguida em votação, foi aprovada com as
44devidas correções, registraram 16 (dezesseis) votos favoráveis e 03 (três) abstenções. Apreciação e votação
45da ata da reunião extraordinária do dia 18-04-2007 (dezoito de abril de dois mil e sete), em discussão e em
46seguida em votação, foi aprovada com as devidas correções, registraram 17 (dezessete) votos favoráveis, 01
47(um) contrário e 05 (cinco) abstenções. Segundo ponto da pauta: Informes – O Presidente anunciou que os
48informes a partir de agora serão breves e caso haja a necessidade de algum esclarecimento referente aos
49informes serão feitos no final da reunião do Conselho Diretor. O Presidente comentou ainda que os informes
50têm ocupado pelo menos uma hora da reunião do Conselho Diretor e que a partir de agora serão
51encaminhados via e-mail para todos os Membros do Conselho Diretor e também para os Docentes, desta
52forma além de se ganhar tempo para outros assuntos da reunião do Conselho Diretor, garante-se a veracidade
53da informação que será passada de maneira uniforme a todos. Continuando o Presidente informou que após 3
54(três) meses fora do ar, a página do CAJ voltou a funcionar e que há uma necessidade de agilizar a questão
55das páginas dos cursos, para tanto, o Presidente solicitou aos Coordenadores de Cursos que procurem o
56técnico em informática Juliano de Carvalho Vilela que é o responsável por este procedimento. Prosseguindo
57o Presidente disse que os e-mails estão funcionando em caráter de teste e que estão à disposição, o Presidente
58sugeriu que os cursos que já possuem e-mail cadastrado no SINEP, mantenham o mesmo e-mail desde que
59este seja cadastrado no nome do curso, sendo assim, quando mudar o Coordenador do Curso tem-se a opção
60de mudar apenas a senha e o e-mail pode continuar o mesmo. Prosseguindo o Presidente informou que
61relativo à liberação da ADSL para a Educação Física ainda não havia sido feita porque a Brasil Telecom não
62tinha linha disponível devido a grande demanda em Jataí e a Brasil Telecom não estava preparada para
63atender tal demanda, mas na próxima semana esta linha será liberada e provavelmente dentro de 15 (quinze)
64dias será feita a implementação. Continuando o Presidente comunicou que em reunião hoje 09/05/2007 (nove
65de maio de dois mil e sete) pela manhã juntamente com a Prefeitura de Jataí já foi resolvido o problema
66referente as obras de terraplanagem para a parte de Educação Física e as obras iniciarão em 21/05/2007
67(vinte e um de maio de dois mil e sete) o que irá agilizar a construção da pista de atletismo,campo, quadra e a

68construção da piscina já esta em andamento. Em seguida o Presidente informou sobre o recurso conseguido
69junto ao MEC (conforme e-mail enviado aos Membros do Conselho Diretor, Docentes e Técnico70Administrativos). Para que este recurso fosse liberado foi feito a solicitação de um plano de trabalho este
71plano de trabalho será encaminhado conforme já planejado com a Comissão de Expansão. O Presidente
72informou ainda que no Seminário de Expansão das ANDIFS, foi feito uma colocação quanto as reformas do
73laboratório de Anatomia, do Campus Riachuelo e implementação do sistema de Internet e, além disso, o
74Campus tem diversas despesas como: energia elétrica, vigilância, limpeza, material de consumo e de
75expediente e após diálogo com o Reitor, chegou-se ao valor de R$ 1.265.000,00 (um milhão duzentos e
76sessenta e cinco mil reais) valor este que fica bem próximo do orçamento. Este Recurso foi liberado e esta
77contingenciado no MEC. Prosseguindo o Presidente informou ainda que amanhã 10/05/2007 (dez de maio de
78dois mil e sete) ele irá conversar com o Pró-Reitor para verificar a possibilidade de transformar parte do
79recurso em diárias e passagens porque devido à necessidade de ir até Goiânia com muita freqüência o CAJ
80esta com problemas quanto o limite de diárias. Continuando o Presidente comunicou que amanhã 10/05/2007
81(dez de maio de dois mil e sete) irá à Brasília participar de uma reunião na Receita Federal para solicitar a
82liberação de veículos para o Campus (2 (dois) ônibus e 1 (um) veículo utilitário), essa solicitação foi feita
83devido as dificuldade do CAJ de atender as solicitações referentes ao uso dos veículos que devido a demanda
84de necessidades, hoje não é possível atender a todos. O Presidente informou ainda que já foi solicitado ao
85Reitor 1 (um) veículo de passeio e 1 (uma) caminhonete. Prosseguindo com os informes o Presidente
86comunicou que houve uma reunião na segunda-feira 07/05/2007 (sete de maio de dois mil e sete) com a
87Presidente, Vice-Presidente e o Procurador Jurídico da Fundação Educacional de Jataí para discutir a respeito
88da restituição dos professores que eram da FEJ e passaram para o quadro da UFG. O Presidente comunicou
89que já foi agendada uma reunião no Fórum para a próxima semana para obter um melhor posicionamento
90sobre a questão. Continuando com os informes o Presidente informou que participou de uma reunião com a
91Superintendência Municipal de Trânsito juntamente com o representante da viação e alguns alunos da UFG e
92ao final da reunião decidiu-se que os alunos irão encaminhar as principais reivindicações e caso a resposta
93não atenda aos anseios dos alunos estas reivindicações serão enviadas ao Ministério Público porque hoje o
94CAJ possui 600 (seiscentos) alunos que utilizam o transporte coletivo em Jataí. Neste momento o Presidente
95comunicou que no final da reunião do Conselho Diretor de hoje, será abordado o Projeto Ciranda.
96Prosseguindo o Presidente informou sobre a Circular 012 recebida por ele que trata de recursos
97orçamentários estabelecendo uma data limite para envio de pedido de equipamentos que será 08/06/2007
98(oito de junho de dois mil e sete) e material de consumo que será 11/09/2007 (onze de maio de dois mil e
99sete). Em seguida o Presidente comunicou que o processo de compra de livros já está aberto com o DMP e
100que os livros serão adquiridos conforme o recurso liberado, informou ainda que houve o pregão eletrônico e
101como não compareceu ninguém ocorreu a demora na entrega dos livros, mas 60% (sessenta) dos livros
102solicitados já estão na Biblioteca Central para cadastro e parte destes chegarão no CAJ na próxima sexta103feira 11/05/2007 (onze de maio de dois mil e sete). Neste momento o Professor José Silvio de Oliveira

104perguntou qual o prazo para realização do pregão. O Presidente respondeu que provavelmente ocorrerá no
105próximo semestre. Em sequência a professora Vera Lúcia Dias Fontana justificou a ausência da professora
106Suely dos Santos Silva que não pôde comparecer pelo motivo de ter surgido uma outra reunião na Fundação
107Educacional de Jataí. Continuando com os informes o Presidente informou que caso o Membro Titular do
108Conselho Diretor não possa comparecer às reuniões deste Conselho que envie o suplente, caso contrário, o
109participante que não for vice, não terá direito a voto. O Presidente explicou que esse procedimento é para
110resguardar o próprio Conselho Diretor de possíveis problemas futuramente. Neste momento o Professor
111Marco Aurélio Carbone Carneiro informou que a Academia Brasileira de Ciências tem 7 (sete) bolsas para
112Doutoras. Em seguida a Acadêmica Juliana Carneiro Guimarães comunicou que as eleições para o DCE
113ocorrerão amanhã 10/05/2007 (dez de maio de dois mil e sete) e informou também que existe um abaixo
114assinado contra a transformação dos Hospitais das Clínicas em estatais e pediu o apoio de todos. Neste
115momento o professor Helder Barbosa Paulino que não é Membro do Conselho Diretor pediu ao Presidente
116esclarecimento quanto ao processo referente ao Cursinho Atitude, alegando não ter recebido nenhuma
117informação oficial. O Presidente respondeu que em momento oportuno o assunto será levado ao
118conhecimento do professor Helder Barbosa Paulino e que este receberá as orientações, o Presidente
119comentou ainda que não se trata de uma acusação e que o Projeto Cursinho Atitude é interessante e portanto
120deveria continuar, conforme já relatado na reunião do Conselho Diretor realizada em 18/04/2007 (dezoito de
121abril de dois mil e sete). O Presidente informou ainda que o assunto já foi levado ao conhecimento da
122Reitoria, onde o processo se encontra, e no momento oportuno será devolvido para as devidas providências.
123Terceiro ponto da pauta: Apreciação e votação do resultado dos nomes das Unidades do Campus Jataí – O
124relator Prof. Paulo Roberto Rodrigues Meira informou que não teve tempo de redigir o parecer porque
125recebeu o processo no dia de hoje 09/05/2007 (nove de maio de dois mil e sete) às 09:00 (nove) horas em
126sala de aula. O Presidente solicitou que o Professor Paulo Roberto Rodrigues Meira relatasse o processo para
127o conhecimento de todos. Após relatar o processo o relator disse que o parecer é favorável e informou o
128resultado: Unidade I - Riachuelo e Unidade II - Jatobá. Neste momento o Presidente comentou que não foi
129possível a reabertura da votação para os nomes das unidades do Campus, conforme sugerido na última
130reunião do Conselho Diretor, pois, no momento em que a Profª. Maria de Lourdes Ferreira dos Santos
131Paniago entrou em contato com a Administradora Patrícia de Araújo Costa, responsável pela realização da
132eleição, a urna já havia sido aberta e os votos apurados. Neste momento a Profª. Maria de Lourdes Ferreira
133dos Santos Paniago comentou que os horários de votação previstos no edital foram rigorosamente cumpridos.
134Após discussão em votação registraram 20 (vinte) votos favoráveis, 1 (um) contrário e 1 (uma) abstenção.
135Em seqüência o Presidente informou que fará um documento e encaminhará para a Reitoria informando os
136nomes das unidades. Neste momento o Prof. Marcos Antônio de Menezes sugeriu que seja feita uma
137publicidade dos nomes das unidades e também do Campus e solicitou que verifique a possibilidade de alocar
138recursos para esta publicidade. O Presidente respondeu que é necessário verificar esta possibilidade, pois,
139parece que não se pode utilizar recurso público para publicidade. Em seguida o servidor Otajiba Antônio da

140Silva informou que já há providências de um outdoor com informações sobre o Campus. Quarto ponto da
141pauta: Minuta - Eleição – O Presidente informou que na reunião anterior foi solicitado que a minuta fosse
142entregue aos Membros do Conselho Diretor 3 (três) dias antes da reunião seguinte para que houvesse tempo
143hábil para leitura e conforme Comunicação Interna 11/2007 (onze de dois mil e sete) a minuta não ficou
144pronta e será entregue aos Membros do Conselho Diretor até o dia 11/05/2007 (onze de maio dois mil e
145sete), portanto, o ponto foi retirado de pauta. O Presidente solicitou que fosse definida nova data para uma
146reunião extraordinária do Conselho Diretor para apreciação da minuta, lembrando que para aprovação da
147minuta só poderão participar da reunião membros Titulares do Conselho Diretor. As sugestões de datas
148foram abertas, ficando decidido que a próxima reunião extraordinária do Conselho Diretor será no dia
14918/05/2007 (dezoito de maio de dois mil e sete) às 14:00 (quatorze) horas, o que foi aceito por todos. Neste
150momento o Prof. Marcos Antônio de Menezes questionou porque só o titular poderá participar. O Presidente
151respondeu que faz parte do regulamento da instituição e que ainda, conforme o regulamento, quando o
152Membro do Conselho Diretor tem 3 (três) faltas consecutivas isto implica a suspensão do mesmo no
153Conselho Diretor. Quinto ponto da pauta: Processos de Estágio Probatório e Progressão Horizontal
154relatado pela Profa. Silvia Correa Santos. Processo nº. 23070.009219/2006-40 do interesse da Profª. Maria
155de Fátima P. de Assis; Em discussão e em seguida em votação foi aprovado por unanimidade o parecer da
156relatora favorável ao processo. Processo nº. 23070.001518/2007-17 do interesse do Prof. Hamilton Seron
157Pereira; Em discussão e em seguida em votação foi aprovado por unanimidade o parecer da relatora
158favorável ao processo. Processo nº. 23070.010059/2006-81 do interesse do Prof. Helder Barbosa Paulino;
159Em discussão e em seguida em votação foi aprovado por unanimidade o parecer da relatora favorável ao
160processo. Processo nº. 23070.006981/2004-11 do interesse do Prof. Claudiney Goulart; Em discussão e em
161seguida em votação foi aprovado por unanimidade o parecer da relatora favorável ao processo. Processo nº.
16223070.011641/2006-65 do interesse da Profª. Renata Machado de Assis Gori; Em discussão e em seguida em
163votação foi aprovado por unanimidade o parecer da relatora favorável ao processo. Sexto ponto da pauta:
164Processo nº. 087/2007/CAJ/UFG – Solicitação de Afastamento para cursar Pós-Graduação/Doutorado – do
165interesse da Coordenação de Matemática - Prof. Claudiney Goulart relatado pela Profª. Vera Lúcia Banys, a
166relatora sugeriu que o processo fosse devolvido à coordenação para ajustes e este foi retirado de pauta.
167Sétimo ponto da pauta: Processo S/Nº – Reprovação na Disciplina de Fisiologia do Metabolismo Vegetal –
168do interesse da Acadêmica – Maísa Peres Rodrigues do Curso de Agronomia relatado pelo Prof. Washington
169Mendonça Moragas, o parecer do relator foi de que o processo seja indeferido. Em discussão e em seguida
170em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer do relator desfavorável ao processo. Oitavo ponto da
171pauta: Processo nº. 086/2007/CAJ/UFG – Regulamentos de Estágio do Curso de Letras do Campus de
172Jataí/UFG – Habilitações: Português e Inglês – do interesse da Coordenação de Letras relatado pela Profª.
173Jaqueline Araújo Civardi. A relatora sugeriu que o processo fosse devolvido à coordenação para ajustes e
174este foi retirado de pauta. Nono ponto da pauta: Processo nº. 073/2007/CAJ/UFG – Relatório Semestral de
175Pós-Graduação/Doutorado 2º semestre de 2006 – do interesse da Coordenação de Matemática – Prof.ª

176Luciana Aparecida Elias relatado pelo Prof. Marco Aurélio Carbone Carneiro. Em discussão e em seguida
177em votação, foi aprovado o parecer do relator favorável ao processo, registraram 12 (doze) votos favoráveis.
178Décimo ponto da pauta: Processo nº. 075/2007/CAJ/UFG – Projeto/Bolsa PROBEC – O Campus em
179Campo - do interesse da Coordenação de Letras – Prof.ª Maria de Lourdes Faria dos Santos Paniago relatado
180pelo Prof. Marco Aurélio Carbone Carneiro. Em discussão e em seguida em votação, foi aprovado por
181unanimidade o parecer do relator favorável ao processo. Décimo primeiro ponto da pauta: Processo nº.
182079/2007/CAJ/UFG – Relatório Semestral de Pós-Graduação/Mestrado 1º e 2º semestre de 2006 e relatório
183final – do interesse da Coordenação de Educação Física – Profª. Ana Lúcia Rezende Souza relatado pelo
184Prof. Marco Aurélio Carbone Carneiro. Em discussão e em seguida em votação, foi aprovado por
185unanimidade o parecer do relator favorável ao processo. Décimo segundo ponto da pauta: Processo nº.
186084/2007/CAJ/UFG – Relatório Semestral de Pós-Graduação/Doutorado 2º semestre de 2006 e relatório
187final – do interesse da Coordenação de Letras – Profª. Santinha Neuda Alves do Lago relatado pelo Prof.
188Marco Aurélio Carbone Carneiro. Em discussão e em seguida em votação, foi aprovado por unanimidade o
189parecer do relator favorável ao processo. Décimo terceiro ponto da pauta: Processo nº.
190085/2007/CAJ/UFG – Projeto de Pesquisa – do interesse da Coordenação de Letras – Análise do Discurso e
191Psicanálise: Uma Relação de Nunca Acabar – Profª. Maria de Lourdes Faria dos Santos Paniago relatado
192pela Profª. Carla Afonso da S.Bitencourt Braga. Em discussão e em seguida em votação, foi aprovado por
193unanimidade o parecer da relatora favorável ao processo. Décimo quarto ponto da pauta: Processo nº.
194088/2007/CAJ/UFG - Relatório Semestral de Pós-Graduação/Doutorado 2º semestre de 2006 – do interesse
195da Coordenação de Matemática – Prof. Fabiano Fortunato Teixeira dos Santos relatado pela Profª. Carla
196Afonso da S.Bitencourt Braga. Em discussão e em seguida em votação, foi aprovado por unanimidade o
197parecer da relatora favorável ao processo. Décimo quinto ponto da pauta: Processo nº.
198089/2007/CAJ/UFG – Projeto de Pesquisa - do interesse da Coordenação de Psicologia – As Políticas
199Públicas de Atendimento a Jovens no Município de Jataí: Realidades e Desafios - Profª. Priscila Saemi
200Matsunaga relatado pela Profª. Carla Afonso da S.Bitencourt Braga. Em discussão e em seguida em votação,
201foi aprovado por unanimidade o parecer da relatora favorável ao processo. Décimo sexto ponto da pauta:
202Processo nº. 055/2007/CAJ/UFG – Prestação de Serviços – Laboratório de Fertilidade do Solo - do
203interesse da Coordenação de Agronomia – Prof. Hamilton Seron Pereira relatado pela Profª. Maria de
204Lourdes F. dos Santos Paniago Em discussão e em seguida em votação, foi aprovado por unanimidade o
205parecer da relatora favorável ao processo. Décimo sétimo ponto da pauta: Processo nº.
206056/2007/CAJ/UFG - Prestação de Serviços – Laboratório de Nutrição Mineral de Plantas - do interesse da
207Coordenação de Agronomia – Prof. Hamilton Seron Pereira relatado pela Profª. Maria de Lourdes F. dos
208Santos Paniago Em discussão e em seguida em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer da relatora
209favorável ao processo. Décimo oitavo ponto da pauta: Processo nº. 059/2007/CAJ/UFG – Projeto- Bolsa
210PROBEC / PAI – Programa de Atendimento ao Idoso – do interesse da Coordenação de Educação Física –
211Prof.ª Lilian Ferreira Rodrigues Brait relatado pela Profª. Maria de Lourdes F. dos Santos Paniago Em

212discussão e em seguida em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer da relatora favorável ao
213processo. Décimo nono ponto da pauta: Processo nº. 060/2007/CAJ/UFG – Prestação de Serviços - Bolsa
214PROBEC – Viva em Ação para o Controle da Hipertensão – do interesse da Coordenação de Educação
215Física – Profª. Marinês Conceição Rieth Correa relatado pela Profª. Maria de Lourdes F. dos Santos Paniago
216Em discussão e em seguida em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer da relatora favorável ao
217processo. Vigésimo ponto da pauta: Processo nº. 061/2007/CAJ/UFG – Evento de Extensão e Cultura 218Bolsa PROBEC - Cena Aberta – do interesse da Coordenação de História – Prof. Marcos Antônio de
219Menezes relatado pela Profª. Maria de Lourdes F. dos Santos Paniago Em discussão e em seguida em
220votação, foi aprovado por unanimidade o parecer da relatora favorável ao processo. Vigésimo primeiro
221ponto da pauta: Processo nº. 062/2007/CAJ/UFG – Projeto - Bolsa PROBEC – Programa Saúde e Brincar
222na Unidade de Internação Pediátrica do Centro Médico Municipal Serafim de Carvalho – do interesse da
223Coordenação de Pedagogia – Prof. Dirceu Luis Hermann relatado pela Profª. Maria de Lourdes F. dos Santos
224Paniago. Em discussão e em seguida em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer da relatora
225favorável ao processo. Vigésimo segundo ponto da pauta: Processo nº. 066/2007/CAJ/UFG – Curso 226Bolsa PROBEC – Top English – do interesse da Coordenação de Letras – Profª. Santinha Neuda Alves do
227Lago relatado pela Profª. Maria de Lourdes F. dos Santos Paniago. Em discussão e em seguida em votação,
228foi aprovado por unanimidade o parecer da relatora favorável ao processo. Vigésimo terceiro ponto da
229pauta: Processo nº. 067/2007/CAJ/UFG – Prestação de Serviços - Bolsa PROBEC – Prestação de Serviços
230em Saúde Animal no Campus Jataí da Universidade Federal de Goiás – do interesse da Coordenação de
231Medicina Veterinária – Profª. Alana Flávia Romani Lago relatado pela Profª. Maria de Lourdes F. dos Santos
232Paniago. Devido algumas dúvidas quanto ao custeio do projeto, a Coordenadora do Curso de Medicina
233Veterinária pediu vistas. Em seguida o Presidente solicitou a inversão do vigésimo quarto item de pauta pelo
234vigésimo quinto, o que foi aceito por todos. Vigésimo quinto ponto da pauta: Processo nº.
235069/2007/CAJ/UFG – Prestação de Serviços - Bolsa PROBEC – Soroprevalência de Anticorpos Anti236toxoplasma Goldiii em Cães e Gatos pertencentes a Região de Jataí/GO, através do Teste e Hemaglutinação
237indireta – do interesse da Coordenação de Medicina Veterinária – Profª. Vera Lúcia Dias Fontana relatado
238pela Profª. Maria de Lourdes F. dos Santos Paniago. Em discussão e em seguida em votação, foi aprovado o
239parecer da relatora favorável ao processo, registraram 16 (dezesseis) votos favoráveis e 02 (duas) abstenções.
240Vigésimo quarto ponto da pauta: Processo nº. 068/2007/CAJ/UFG – Projeto - Bolsa PROBEC – Web
241Site: Uma estratégia de Ensino em Biologia Celular e Histologia – do interesse da Coordenação de Medicina
242Veterinária – Profª. Maria Raquel Isnard Moulin relatado pela Profª. Maria de Lourdes F. dos Santos
243Paniago. Em discussão e em seguida em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer da relatora
244favorável ao processo. Vigésimo sexto ponto da pauta: Processo nº. 070/2007/CAJ/UFG – Projeto - Bolsa
245PROBEC – Educação Ambiental na Escola Municipal Clarindo de Melo, ênfase na coleta, seleção, destino
246do lixo, economia da água e da luz – do interesse da Coordenação de Geografia – Prof. Iraci Scopel relatado
247pela Profª. Maria de Lourdes F. dos Santos Paniago Em discussão e em seguida em votação, foi aprovado por

248unanimidade o parecer da relatora favorável ao processo. Vigésimo sétimo ponto da pauta: Processo nº.
249071/2007/CAJ/UFG – Projeto - Bolsa PROBEC – Oficina de Geociências e Meio Ambiente – do interesse
250da Coordenação de Geografia – Prof. João Batista Pereira Cabral relatado pela Profª. Maria de Lourdes F.
251dos Santos Paniago. Em discussão e em seguida em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer da
252relatora favorável ao processo. Vigésimo oitavo ponto da pauta: Processo nº. 072/2007/CAJ/UFG –
253Projeto - Bolsa PROBEC – Os Cursos do CAJ/UFG Até Você – do interesse da Coordenação de Geografia –
254Prof. Washington Mendonça Moragas relatado pela Profª. Maria de Lourdes F. dos Santos Paniago. Em
255discussão e em seguida em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer da relatora favorável ao
256processo. Vigésimo nono ponto da pauta: Processo nº. 074/2007/CAJ/UFG – Curso - Bolsa PROBEC – A
257Experiência Estética na Sala de Aula: Um Encontro com a Arte, Cultura e a Educação – do interesse da
258Coordenação de Pedagogia - Profª. Suely Lima de Assis Pinto relatado pela Profª. Maria de Lourdes F. dos
259Santos Paniago. Em discussão e em seguida em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer da relatora
260favorável ao processo. Trigésimo ponto da pauta: Processo nº. 076/2007/CAJ/UFG – Projeto - Bolsa
261PROBEC – Avaliação do Perfil das Mulheres Atendidas pelas Unidades Básicas de Saúde e Orientação
262sobre a Importância do Exame Cito patológico na Prevenção do Câncer do Colo Uterino – do interesse da
263Coordenação de Biomedicina - Profª. Adriana Rodrigues Ribeiro relatado pela Profª. Maria de Lourdes F.
264dos Santos Paniago. Após observações da relatora foi retirado de pauta e será encaminhado para o Comitê de
265Ética. Trigésimo primeiro ponto da pauta: Processo nº. 077/2007/CAJ/UFG – Projeto - Bolsa PROBEC
266– Elaboração de Material Didático Pedagógico para o Ensino de Matemática – do interesse da Coordenação
267de Matemática - Prof. Alysson Tobias Ribeiro da Cunha relatado pela Profª. Maria de Lourdes F. dos Santos
268Paniago. Em discussão e em seguida em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer da relatora
269favorável ao processo. Trigésimo segundo ponto da pauta: Processo nº. 078/2007/CAJ/UFG – Projeto 270Bolsa PROBEC – Videoteca Digital – do interesse da Coordenação de Matemática - Profª. Jaqueline Araújo
271Civardi relatado pela Profª. Maria de Lourdes F. dos Santos Paniago. Em discussão e em seguida em
272votação, foi aprovado por unanimidade o parecer da relatora favorável ao processo. Trigésimo terceiro
273ponto da pauta: Processo nº. 080/2007/CAJ/UFG – Evento - Bolsa PROBEC – Terceiro ENEM – do
274interesse da Coordenação de Matemática - Prof. Marcos Leandro Mendes Carvalho relatado pela Profª.
275Maria de Lourdes F. dos Santos Paniago. Em discussão e em seguida em votação, foi aprovado o parecer da
276relatora favorável ao processo com o registro de 1 (uma) abstenção, desde que seja elaborado o plano de
277trabalho. Trigésimo quarto ponto da pauta: Processo nº. 081/2007/CAJ/UFG – Projeto - Bolsa PROBEC
278– Remate – Revista Eletrônica de Matemática – do interesse da Coordenação de Matemática - Profª. Luciana
279de Oliveira Berretta relatado pela Profª. Maria de Lourdes F. dos Santos Paniago. Em discussão e em seguida
280em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer da relatora favorável ao processo. Trigésimo quinto
281ponto da pauta: Processo nº. 082/2007/CAJ/UFG – Projeto - Bolsa PROBEC – CIRQUIM – Show da
282Química – do interesse da Coordenação de Química - Profª. Maria Helena de Sousa relatado pela Profª.
283Maria de Lourdes F. dos Santos Paniago. Em discussão e em seguida em votação, foi aprovado por

284unanimidade o parecer da relatora favorável ao processo. Trigésimo sexto ponto da pauta: Processo nº.
285083/2007/CAJ/UFG – Projeto - Bolsa PROBEC – Elaboração e Execução de Projetos - do interesse da
286Coordenação de Ciências Biológicas - Profª. Elci Ferreira Mendes Piochon relatado pela Profª. Maria de
287Lourdes F. dos Santos Paniago. Em discussão e em seguida em votação, foi aprovado por unanimidade o
288parecer da relatora favorável ao processo. Neste momento a Profª. Maria de Lourdes F. dos Santos Paniago
289informou que encaminhará aos Membros do Conselho Diretor uma planilha em Excel para melhor
290andamento de seus projetos, pois esta faz os cálculos automaticamente. Em seguida o Prof. Euter Paniago
291Júnior comunicou que não poderia ficar até o término da reunião e solicitou a inversão do trigésimo nono
292item de pauta pelo trigésimo sétimo item de pauta e a Profª. Silvia Correa Santos se dispôs a ler o processo
293do trigésimo oitavo ponto de pauta que também seria lido pelo Prof. Euter Paniago Júnior representando a
294Profª. Suely dos Santos Silva, o que foi aceito por todos. Trigésimo nono ponto da pauta: Processo nº.
29523070.019352/2006-12 – Redistribuição – do interesse do Prof. Tiago Luiz Kunz relatado pelo Prof.
296Fernando Simões Gielf e lido pelo Prof. Euter Paniago Júnior - Em discussão e em seguida em votação, foi
297aprovado o parecer do relator favorável ao processo, registraram 12 (doze) votos favoráveis, 02 (dois)
298contrários e 1 (uma) abstenção. Trigésimo sétimo ponto da pauta: Processo nº. 050/2007/CAJ/UFG –
299SICAD – do interesse da Coordenação de Letras relatado pela Profª. Vera Lúcia Banys. Em discussão e em
300seguida em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer da relatora favorável ao processo. Trigésimo
301oitavo ponto da pauta: Processo nº. 003/07 – Reprovação em Disciplina – do interesse do Curso de
302Ciências Biológicas - Soane Rodrigues e Silva relatado pela Profª. Suely dos Santos Silva e lido pela Profª.
303Sílvia Correa Santos. Em discussão e em seguida em votação, foi aprovado o parecer da relatora favorável ao
304processo, registraram 13 (treze) votos favoráveis, 02 (dois) contrários e 3 (três) abstenções. Quadragésimo
305ponto da pauta: Outros Assuntos: O Presidente relembrou que na reunião anterior do Conselho Diretor foi
306solicitado sugestões quanto ao Projeto Ciranda e a confirmação ou não de continuidade de participação no
307evento. Prosseguindo o Presidente solicitou aos Coordenadores de curso que se manifestassem quanto ao
308Projeto Ciranda. O Prof. Edney Rocha Freitas informou que a Educação Física é favorável desde que seja
309cumprido o que for firmado no convênio. A Professora Jaqueline Araújo Civardi perguntou se há um
310contrato para elaboração do Projeto Ciranda, o Presidente respondeu que há. O Presidente prosseguiu
311questionando se alguma Coordenação tem algo a manifestar. A Professora Kaila de Assis Ressel Pereira,
312representando a Coordenação de Biomedicina, questionou sobre o objetivo do projeto e comentou ainda que
313gostaria de ver a proposta. Em seguida a Prof a. Vera Lúcia Banys é favorável desde que seja mais organizado
314em relação à edição do ano passado. Neste momento a Professora Santinha Neuda A. do. L. de Assis
315informou que devido a desorganização da edição do ano passado a Coordenação de Letras não irá participar
316desta edição do Projeto Ciranda. O Prof. José Sílvio de Oliveira comunicou que a Coordenação de Pedagogia
317também não irá participar. Prosseguindo o Presidente informou que as Coordenações que tiverem o interesse
318de participar irão reunir-se com a Organização Jaime Câmara para organizar o contrato e alcançarem um
319objetivo comum, o que foi aceito por todos. Neste momento a Acadêmica Juliana Guimarães Carneiro

320solicitou que um Discente estivesse presente na reunião, o Presidente concordou. Prosseguindo o Professor
321José Silvio de Oliveira solicitou aos professores que não marquem, para o segundo semestre de 2007 (dois
322mil e sete), aulas nas segundas-feiras e solicitou ainda que não elaborem seus horários antes da Pedagogia
323organizar e definir a previsão e distribuição do horário para o próximo semestre de 2007 (dois mil e sete).
324Comentou também sobre as dificuldades que a Coordenação de Pedagogia vem enfrentando e que o perfil do
325Curso de Pedagogia vem perdendo seu sentido e característica. Mencionou que, momentamente, isto pode
326ser explicado pela grande demanda de professores solicitados pelas licenciaturas e novos cursos do Campus
327Jataí e isto requer que seja repensada a questão de vagas para professores para o Curso de Pedagogia. Em
328sequência o Prof. José Sílvio de Oliveira pediu ao Presidente um espaço para discutir esta questão no
329Conselho Diretor, o Presidente respondeu que o fórum mais adequado é a Câmara de Graduação.
330Continuando o Presidente informou que a Comissão de Expansão tem que verificar urgentemente o Plano
331Diretor para discussão para distribuição de vagas de professores entre os cursos. O Presidente comunicou
332ainda que hoje 09/05/2007 (nove de maio de dois mil e sete) recebeu um documento informando a
333implementação de novos cursos e que sua posição quanto a este assunto é que enquanto não forem liberadas
334mais vagas para professores é inviável a criação de mais cursos. O Professor José Silvio de Oliveira
335comentou que aumentaram 22 (vinte e duas) disciplinas para a Coordenação de Pedagogia e que no momento
336seriam necessários mais 9 (nove) professores para atender a demanda. A Profª. Jaqueline Araújo Civardi
337questionou sobre o RCCG, quis saber para quem envia o relatório, pois tem encontrado alguns problemas no
338cadastro. O Presidente solicitou que os problemas sejam colocados no papel e encaminhados a PRODIRH,
339pois o problema está no sistema. A Profª. Vera Lúcia Banys perguntou se poderia colocar o nome de Olavo
340Sérvulo de Lima no Laboratório de Bromatologia. O Presidente respondeu que deve ser elaborado um ofício
341encaminhando a solicitação para a Reitoria. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declara encerrada a
342sessão às (17: 55) dezessete horas e cinquenta e cinco minutos, da qual, para constar, eu, Marinalva de
343Oliveira Teixeira, lavrei a presente ata que, lida e se achada em conforme, segue assinada pela Presidente dos
344trabalhos e pelos conselheiros presentes à discussão e votação...........................................................................
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