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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS - CAMPUS JATAÍ 

ATA Nº. 07/2011/CAJ/UFG 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DO CAMPUS JATAÍ, 

REALIZADA EM 20 DE ABRIL DE 2011. 

 Aos vinte dias do mês de abril do ano de dois mil e onze às quatorze horas e sete minutos reuniram-se no 1 

auditório maior da Unidade Jatobá, Campus Jataí/UFG, sob a presidência da Diretora do CAJ, Prof.ª Silvia 2 

Correa Santos, os membros do Conselho Diretor: Prof.ª Luciana Celeste Carneiro, Coordenadora do Curso 3 

de Agronomia; Prof. Wagner Gouveia dos Santos, Vice-Coordenador do Curso de Biomedicina; Prof.ª 4 

Vanessa Cristina Stein, representando a Coordenação do Curso de Ciências Biológicas (conforme designação 5 

nº. 01/2011 anexo um desta ata), Prof. Marcos Wagner de Souza Ribeiro, Coordenador do Curso de Ciência 6 

da Computação; Prof.ª Rosane Freire Lacerda, Vice-Coordenadora do Curso de Direito; Prof.ª Cátia Regina 7 

Assis Almeida Leal, Coordenadora do Curso de Educação Física; Prof.ª Paula Regina de Souza, 8 

Coordenadora do Curso de Enfermagem; Prof. Maurício José Alves Bolzan, Vice-Coordenador do Curso de 9 

Física; Prof.ª Patrícia de Sá Barros, Coordenadora do Curso de Fisioterapia; Prof. Márcio Rodrigues Silva, 10 

Coordenador do Curso de Geografia; Prof. Raimundo Agnelo Soares Pessoa, Coordenador do Curso de 11 

História; Prof.ª Vânia Carmem Lima, Coordenadora do Curso de Letras; Prof. Gecirlei Francisco da Silva, 12 

Coordenador do Curso de Matemática; Prof. Thiago André Carreo Costa, Coordenador do Curso de 13 

Medicina Veterinária; Prof. Ari Raimann, Coordenador do Curso de Pedagogia; Prof. Roberto Menezes de 14 

Oliveira, Coordenador do Curso de Psicologia; Prof. Paulo Roberto Rodrigues Meira , representando a 15 

Coordenação do Curso de Química (conforme encaminhamento Nº. 015/2011do curso, anexo dois desta ata) 16 

; Prof. Igo Gomes Guimarães, Coordenador do Curso de Zootecnia; Prof. Edésio Fialho dos Reis, 17 

Coordenador do Curso de Mestrado em Agronomia; Prof. João Batista Pereira Cabral, Coordenador do Curso 18 

de Mestrado em Geografia; Prof.ª Alessandra Feijó Marcondes Viu, representante dos Professores 19 

Associados; Prof. Edgar Alain Collao Saenz, representante dos Professores Adjuntos; Prof. Dirceu Luiz 20 

Hermann, Presidente da CIS; Os Técnico-Administrativos: Calixto Júnior de Souza, Marcos Humberto Silva 21 

de Assis e Michaela Andrea Bette Camara, representando os servidores técnico-administrativos; Os 22 

Acadêmicos João Victor de Souza Cyrino e Waldenir do Prado, representantes dos discentes. Verificado o 23 

“quorum”, a Srª. Presidente declarou abertos os trabalhos: A Presidente iniciou a reunião com o Primeiro 24 

Ponto da Pauta: Informes. Primeiro Informe: Distribuição do Orçamento - A Presidente informou que 25 

já foi liberado o orçamento deste ano, conforme documento entregue aos conselheiros (anexo três desta ata) 26 

em seguida a Presidente solicitou que fosse formada uma comissão do CAJ para alocação de recursos. 27 

Informou que o capital deste ano seria utilizado em obras e instalações e que já estava comprometido. 28 

Quanto a liberação de diárias ou passagens para participação em congressos disse que seria realizada uma 29 

reunião com a mini-câmara de pesquisa e pós-graduação do CAJ para tratar do assunto. Segundo Informe: 30 

SBPC em Catalão – A Presidente informou que o CAJ auxiliará na participação do evento, com o 31 

transporte. Terceiro Informe: Lançamento da logomarca dos trinta anos do CAJ – A Presidente 32 

informou que no dia quatro de maio iniciarão as comemorações pelos trinta anos do CAJ, o primeiro evento 33 

será para o lançamento da logo comemorativa, disse ainda que a Assessoria de Extensão e Cultura estava 34 
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organizando shows e outros eventos comemorativos que serão divulgados posteriormente. Quarto Informe: 35 

Substituição dos cabos de eletricidade dos prédios de laboratórios de Exatas e Biológicas e Saúde – A 36 

Presidente informou que na próxima semana na segunda e terça-feira faltará energia no prédio dos 37 

laboratórios de biológicas e saúde para substituição dos cabos e na quarta e quinta-feira o prédio de 38 

laboratórios de exatas ficará sem energia pelo mesmo motivo. Após algumas discussões ficou definido que 39 

primeiro será realizado o trabalho no prédio de exatas e depois no prédio de biológicas e saúde. Segundo 40 

Ponto da Pauta: Atas: 09/02/2011; 16/02/2011; 16/03/2011; 23/02/2011; 30/03/2011; 06/04/2011 (retirado 41 

de pauta). Terceiro Ponto da Pauta: Projetos de Extensão e Cultura, relatados pelo Prof. Dirceu Luiz 42 

Hermann: Cadastro de Projeto: Efeitos da Cinesioterapia e Associação da terapia a laser de baixa intensidade 43 

em pacientes com osteoartrose de joelho, Coordenador: Rodrigo Paschoal Prado; Cadastro de Projeto: 44 

Situação do papel do fisioterapeuta nas unidades públicas de saúde enquanto integrante da equipe 45 

multiprofissional no município de Jataí, Coordenadora: Thaís Rocha Assis; Cadastro de Projeto: Formação 46 

inicial em libras para agentes de segurança pública, Coordenador: José Gabriel Antunes Assis, todos com 47 

pareceres favoráveis. Em discussão e em seguida em votação os projetos foram aprovados com o registro da 48 

unanimidade dos votos. Em seguida o Prof. Dirceu Luiz Hermann relatou o projeto PET do curso de 49 

enfermagem, com parecer favorável. Em discussão o projeto foi aprovado com o registro da unanimidade 50 

dos votos. Quarto Ponto da Pauta: Processos de Estágio Probatório e Progressão Horizontal, relatados 51 

pela CAD presidida pela Prof.ª Cecília Nunes Moreira e lidos pela Prof.ª Patrícia de Sá Barros. Processos de 52 

Estágio Probatório: Processo 23070.008272/2010-18 – Prof. Valcinir Aloísio Scalla Vulcani, Processo 53 

23070.016045/2010-58 – Prof.ª Thelma Shirlen Soares, Processo 23070.008998/2002-28 – Ivanildes Solange 54 

Costa Barcelos, Processo 23070.018158/2010-98 – Prof.ª Helga Maria Martins de Paula., Processo 55 

23070.016737/2010-04 – Prof. Cristiano Peres Coelho, Processo 23070.008137/2010-04 – Prof.ª Daniela 56 

Pereira Dias, Processo 23070.004326/2009-24 – Prof. Cássio Aparecido Pereira Fontana, Processo 57 

23070.007537/2009-19 – Prof. Cleber Douglas Lucínio Ramos, Processo 23070.012478/2010-34 – Prof. 58 

Danival Vieira de Freitas, Processo 23070.004329/2009-68 – Profª Cristiane José Borges, Processo 59 

23070.006611/2009-80 – Prof.ª Maria Cristina Cardoso Pereira, Processo 23070.006548/2009-81 -  Prof.ª 60 

Marina Pacheco Miguel, Processo 23070.005305/2009-26 – Prof.ª Liliane Vieira Martins Leal. Processos de 61 

Progressão Horizontal: Processo 23070.025381/2010-91 – Prof.ª Marcela Cristina de Moraes, Processo 62 

23070.027715/2010-61 – Prof.ª Keila Márcia Ferreira de Macedo, Processo 23070.026500/2010-23 – Prof.ª 63 

Cristiane José Borges. Processos relatados pela CAD presidida pela Prof.ª Vera Lúcia Dias da Silva Fontana 64 

e lidos pela Prof.ª Patrícia de Sá Barros. Processos de Estágio Probatório: Processo 23070.013298/2009-36 – 65 

Prof. Luiz Antônio Serrão Contim, Processo 23070.004364/2009-87 - Prof. Luis César de Souza, Processo 66 

23070.008385/2009-71 – Prof.ª Maria Fernanda do Carmo Gurgel, Processo 23070.007019/2009-03- Prof.ª 67 

Marise Ramos de Souza, Processo 23070.016740/2010-10 Prof.ª Fernanda Sousa Oliveira, Processo 68 

23070.016089/2009-44 – Prof. Regisnei Aparecido de Oliveira Silva, Processo 23070.006547/2009-37 – 69 

Prof.ª Rosane Freire Lacerda, Processo 23070.007541/2009-87 – Wendy Carniello Ferreira, Processo 70 

23070.014056/2009-60 – Prof. Marcos Wagner de Souza Ribeiro, Processo 23070.022309/2010-11 Prof. 71 

Henrique Trevizoli Ferraz, Processo 23070.007505/2009-13 – Tais Malysz Sarzenski, Processo 72 
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23070.013729/2009-64 – Prof.ª Mônica Santiago Barbosa, Processo 23070.014893/2009-99 – Prof.ª 73 

Cleusely Matias de Souza, Processo 23070.004570/2010-21 – Prof. Dyomar Toledo Lopes, Processo 74 

23070.008905/2008-65 – Prof. Wagner Gouveia dos Santos (estágio probatório parcial e final). Progressão 75 

Horizontal: Processo 23070.022022/2010-82 – Prof. Paulo José Cabral Lacerda. Processos relatados pela 76 

CAD presidida pela Prof.ª Sandra Aparecida Benite Ribeiro e lidos pela Prof.ª Patrícia de Sá Barros. 77 

Processos de Estágio Probatório: Processo 23070.002680/2011-39 – Prof.ª Raphaella Barbosa Meielles 78 

Bártoli, Processo 23070.024783/2010-79 – Prof. Marcelo Eibs Cafrune (estágio probatório inicial e parcial). 79 

Processos de Progressão Horizontal: Processo 23070.002400/2011-92 – Prof. Paulo César Timossi, Processo 80 

23070.004270/2011-22 – Prof. Wendy Carniello Ferreira, Processo 23070.004288/2011-24 – Prof. Altamiro 81 

Garcia Filho, Processo 23070.004686/2011-41 – Prof.ª Marise Ramos de Souza, Processo 82 

23070.004259/2011-62 – Prof.ª Isa Mara Colombo Scarlati Domingues, Processo 23070.004269/2011-06 – 83 

Prof.ª Adriana Aparecida Molina Gomes, Processo 23070.003385/2011-08 – Prof.ª Rosely Ribeiro Lima e 84 

Processo 23070.004014/2011-35 – Prof.ª Joslaine Cristina Jeske de Freitas. Todos com pareceres favoráveis. 85 

Em discussão e em seguida em votação os processos foram aprovados com o registro da unanimidade dos 86 

votos. Em seguida o Prof. Fabiano Rodrigues de Melo relatou os próximos quatro pontos: Quinto Ponto da 87 

Pauta: Solicitação de afastamento para o exterior para tomada de dados para pesquisa – Prof. Marcelo 88 

Gonçalves Hönnicke – do Interesse do Curso de Física; Sexto Ponto da Pauta: Relatório Semestral de 89 

Pós-Graduação: Prof.ª Luciana de Oliveira Berretta – do Interesse do Curso de Ciência da Computação;  90 

Sétimo Ponto da Pauta: Solicitação de Prorrogação de Afastamento para Pós-Graduação Doutorado 91 

da Prof.ª Kelly Suêmia Dutra Silva – do Interesse da Coordenação do Curso de Educação Física; Oitavo 92 

Ponto da Pauta: PROCESSO 23070.022173/2009-05 - Relatório Semestral de Pós-Graduação do Prof. 93 

Marcos Leandro Mendes Carvalho – do Interesse do Curso de Matemática, relatados pela Comissão do 94 

Conselho Diretor, todos com pareceres favoráveis. Em discussão e em seguida em votação os processos 95 

foram aprovados com o registro da unanimidade dos votos. Nono Ponto da Pauta: SICAD Prof.ª Renata 96 

Cristina Souza Nascimento – Curso de História, relatado pela Prof.ª Vânia Carmem Lima, com parecer 97 

favorável. Em discussão e em seguida em votação o SICAD foi aprovado com o registro da unanimidade dos 98 

votos. Décimo Ponto da Pauta: Processo 23070.006974/2011-30 – Solicitação de Mudança de Carga 99 

Horária do Prof. Flávio Ferreira Borges – do Interesse do Curso de Ciência da Computação, relatado pela 100 

Prof.ª Luciana Celeste Carneiro, com parecer favorável a relatora informou que o curso possuía a vaga 101 

necessária para realizar a alteração de carga horária. Em discussão e em seguida em votação a solicitação foi 102 

aprovada com o registro 24 (vinte e quatro) votos favoráveis e 2 (duas) abstenções. Décimo Primeiro Ponto 103 

da Pauta: Processo 23070.004342/2011-31 – Acadêmico Exposição de Motivos (Liberação de Pré-104 

requisito) – do Interesse da Acadêmica Andreia Caroline Evangelista Eça, do Curso de Medicina Veterinária, 105 

relatado pela Prof.ª Luciana Celeste Carneiro, com parecer desfavorável à solicitação. Em discussão o 106 

Acadêmico João Victor de Souza Cyrino pediu vistas do processo. Décimo Segundo Ponto da Pauta: 107 

Processo 23070.002985/2011-41 – Acadêmico Exposição de Motivos (Liberação de Pré-requisito) – do 108 

Interesse da Acadêmica Daielle Carrijo Gomes, do Curso de Ciências Biológicas, relatado pelo Prof. Thiago 109 

André Carreo Costa, com parecer desfavorável a solicitação. Em discussão e em seguida em votação o 110 
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parecer do relator foi aprovado com o registro de 24 (vinte e quatro) votos favoráveis e 2 (duas) abstenções. 111 

Décimo Terceiro Ponto da Pauta: Processo 23070.002985/2011-41 – Acadêmica Exposição de Motivos 112 

(Liberação de Pré-requisito) – do Interesse do Acadêmico Ricardo Bastos de Paula, do Curso de Zootecnia 113 

– Relator: Prof. Samuel Mariano Gislon da Silva (retirado da pauta, pois não foi entregue o relato). Neste 114 

momento foi incluído na pauta o Processo 23070.027589/2010-45 – Acadêmico Exposição de Motivos - 115 

(Liberação de Pré-requisito) – do Interesse da Acadêmica Tamires Soares de Assis, do Curso de Medicina 116 

Veterinária, relatado pelo Prof. Igo Gomes Guimarães, com parecer favorável à solicitação. Em discussão e 117 

em seguida em votação o parecer do relator foi aprovado com o registro de 23 (vinte e três) votos favoráveis 118 

e 2 (duas) abstenções. Décimo Quarto Ponto da Pauta: Planos de Curso/2011 do Curso de Geografia, 119 

relatado pelo Prof. Márcio Rodrigues Silva. Décimo Quinto Ponto da Pauta: Processo 120 

23070.021253/2008-54 - PPC do Curso de História CAJ/UFG, relatado pelo Prof. Márcio Rodrigues 121 

Silva, com parecer favorável, com a ressalva de que o curso deve anexar ao processo as certidões de ata de 122 

anuência dos cursos em relação à oferta de disciplinas. Em discussão e em seguida em votação os planos de 123 

curso do Curso de Geografia e o PPC do Curso de História foram aprovados com o registro da unanimidade 124 

dos votos. Décimo Sexto Ponto da Pauta: Recurso contra a decisão da Coordenação do Curso de 125 

Agronomia em relação a vacância do Prof. Hamilton Seron Pereira,  relatado pela Prof.ª Cátia Regina 126 

Assis Almeida Leal. A relatora informou que o pedido trata-se de um recurso contra a decisão tomada pela 127 

coordenação do Curso de Agronomia sobre o assunto: distribuição de vaga para concurso público. O recurso 128 

pediu a constituição de uma comissão junto ao Conselho Diretor do CAJ/UFG para avaliar e rever as 129 

decisões tomadas pela coordenação do Curso de Agronomia. Neste momento a Presidente explicou que o 130 

processo foi para o conselho devido a solicitação de um professor para a formação de uma comissão para a 131 

definição da área da vaga. Neste momento a relatora disse que o pedido do Prof. Marco Aurélio Carbone 132 

Carneiro foi para a formação de uma comissão para analisar a questão, em seguida a relatora listou a 133 

documentação que constava no processo, informou os detalhes do pedido do professor e finalizando o seu 134 

relato ela disse que considerando o que foi exposto, solicitava então ao conselho diretor do CAJ que caso o 135 

Curso de Graduação e Pós-Graduação em Agronomia, fazendo o uso de suas autonomias, não conseguisse 136 

dirimir o impasse, que fosse constituída conforme o Prof. Marco Aurélio Carbone Carneiro solicitou no 137 

processo, uma comissão para análise do pedido, a relatora pediu também que o tempo de trabalho da 138 

comissão fosse dilatado o máximo possível, pois para se obter um parecer conclusivo incorrendo numa 139 

menor margem de erro, será necessário realizar o estudo de vários outros documentos não constantes no 140 

pedido, como por exemplo, os PPC’s dos Cursos de Graduação em Agronomia, Engenharia Florestal, 141 

Zootecnia, Medicina Veterinária e o Curso de Pós-Graduação em Agronomia. A relatora concluiu dizendo 142 

que não estava com um parecer conclusivo sobre o pedido, mas que estava à disposição para composição da 143 

comissão e maiores esclarecimentos e solicitou que pessoas da área fizessem parte da comissão. Neste 144 

momento a Prof.ª Luciana Celeste Carneiro disse que como Coordenadora do Curso de Agronomia faria 145 

alguns esclarecimentos. Disse que no primeiro semestre de dois mil e dez notou divergências nas cargas 146 

horárias dos professores e que no segundo semestre teve mais clareza do que estava ocorrendo, e quando os 147 

Cursos de Graduação em Engenharia Florestal, Zootecnia e Medicina Veterinária foram mudando os seus 148 
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PPC’s percebeu-se a necessidade de alteração na planilha que registrou uma diminuição de carga horária, e 149 

nesse contexto percebeu que havia uma diferença nas cargas horárias dos professores, pois uns tinham um 150 

carga horária baixa e outros alta. Disse que o curso tem uma vaga vinte horas e uma vaga DE, proveniente da 151 

vacância do Prof. Hamilton, e que o curso estava envolvido em como distribuir essas vagas. Disse que no 152 

processo de alocação de vagas do CAJ a Pós-Graduação foi contada sim, e disse que não há uma disputa 153 

entre graduação e pós-graduação e que houve muitas discussões e após isso foi definido que a vaga seria 154 

pensada na redistribuição. Disse que a distribuição de carga horária diferente é complicada. Falou que a 155 

posição dos docentes foi que a carga horária da pós-graduação fosse contada de forma igual e que teve duas 156 

propostas: uma que a vaga da vacância ficasse com a área de solos e a outra fosse para a área de engenharia 157 

que era sobrecarregada. Disse que a base não era só o valor numérico e a intenção era trazer uma área nova 158 

para fortalecer o curso e sua preocupação era deixar um professor com oito horas aula e outro com quinze 159 

horas aula. Em seguida a professora informou que a votação final do curso foi que uma vaga DE iria para a 160 

Engenharia e a de vinte horas para a economia e extensão e que de treze professores presentes na reunião 161 

foram registrados 12 (doze) votos favoráveis e 1(um) contrário, o voto do Prof. Marco Aurélio Carbone 162 

Carneiro. Disse que a Prof.ª Divina da PRPPG falou em reunião que era responsabilidade da coordenadora 163 

do curso a participação dos professores no mestrado em agronomia. A Prof.ª Luciana Celeste Carneiro disse 164 

que agora tem quatro professores novos na pós-graduação. Disse que a análise foi feita de forma responsável. 165 

A Prof.ª Cátia Regina Assis Almeida Leal disse que o parecer dela foi restritamente de acordo com o material 166 

que ela recebeu. O Prof. Roberto Menezes de Oliveira questionou qual foi o pedido do professor. A Prof.ª 167 

Cátia Regina Assis Almeida Leal disse que a solicitação foi para a constituição de uma comissão para avaliar 168 

e rever as decisões do curso. O Prof. Raimundo Agnelo Soares Pessoa disse que se os PPC’s estavam sendo 169 

refeitos e o curso não precisa ais da vaga, então o curso perde a vaga, pois tem cursos que não tem 170 

professores suficientes para cumprir a carga horária. A Presidente disse que o que ocorria era que tem 171 

professores com mais e outros com menos carga horária e disse ainda que em Goiânia tem vagas que vão 172 

para o modelo geral de alocação. O Prof. Wagner Gouveia dos Santos disse que como a professora relatou, 173 

foram treze votos favoráveis e um contrário, então se cada vez que alguém não concordar com uma decisão 174 

trouxer o caso para o conselho, a situação ficará complicada. O Prof. Edésio Fialho dos Reis disse que isso 175 

significa destruir uma linha de pesquisa na pós-graduação, a de solos. Disse que a alocação de vagas deveria 176 

ter uma resolução, pois a direção tem toda a documentação e sugeriu que fossem anexados ao processo os 177 

documentos de carga horária da coordenação. Disse ainda que quanto ao relato ele assusta com a informação 178 

de que uma disciplina estaria saindo de um grupo e indo para outro, então ele queria explicações e que 179 

gostaria de participar da comissão, para constituir elementos para entender melhor o processo para elaborar 180 

um parecer técnico, e que se fosse votar hoje a questão ele iria pedir vistas do processo. Disse que as turmas 181 

da pós-graduação são pequenas, mas que o comprometimento para cumprir a carga horária era difícil e que 182 

essa linha de pesquisa (solos) era muito importante e que se fosse o caso poderia passar para os conselheiros 183 

a listados projetos já aprovados nesta linha, disse que a pós-graduação já trouxe um milhão e meio para o 184 

CAJ com essa área. Disse que era preciso ter responsabilidade e também pensar no caminho a seguir. A Prof.ª 185 

Cátia Regina Assis Almeida Leal disse que no processo não tem carga horária da pós-graduação e quanto ao 186 
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número de alunos e disciplinas, sabe que tem um diferencial e que acha que tudo isso tem que aparecer, pois 187 

ela não tem competência técnica para definir a importância ou especificidade das disciplinas. A Prof.ª 188 

Luciana Celeste Carneiro disse que os professores da área de engenharia se ofereceram para ministrar a 189 

disciplina para facilitar o trabalho da pós-graduação. Questionou qual a garantia de que o docente que irá 190 

chegar será ativo na pós-graduação? A Presidente disse que tem uma preocupação, pois toda escola de 191 

Agronomia tem que ter um professor na área de nutrição de plantas. O Acadêmico João Victor de Souza 192 

Cyrino disse que percebeu pelas discussões que a pós-graduação e os outros cursos citados não participaram 193 

desse debate, então ele achava importante a formação da comissão, mas que se cada coordenação trouxer 194 

para o conselho essas questões aí a situação complica. O Prof. Ari Raimann comentou sobre os problemas 195 

que a pós-graduação enfrenta e disse que achava que não era ético que isso ocorra nesse momento, pois na 196 

alocação de vagas a pós-graduação foi contada, então agora não poderia ficar fora, e disse que se preocupa 197 

muito nesse sentido, pois se o programa não pode levar adiante uma linha de pesquisa, isso era sério. A Prof.ª 198 

Alessandra Feijó Marcondes Viu pediu um esclarecimento quanto a regulamentação da mudança de uma 199 

disciplina para outra. A Prof.ª Cátia Regina Assis Almeida Leal disse que existe uma resolução na UFG que 200 

fala sobre algumas questões. A Prof.ª Alessandra Feijó Marcondes Viu questionou sobre a transferência da 201 

disciplina do Prof.Marco para outra área, se existia algum impedimento em resolução. A Prof.ª Cátia Regina 202 

Assis Almeida Leal disseque pelo que ela viu nas resoluções da UFG não ficava claro se a mudança da 203 

disciplina para outro grupo o impediria de ministrar a disciplina. A Prof.ª Alessandra Feijó Marcondes Viu 204 

perguntou se o professor concordou em passar a disciplina para outro, se existe algum respaldo quanto a isso. 205 

O Prof. Dirceu Luiz Hermann disse que foi falada a questão de não ter argumentos para decisão técnica, e 206 

que ele se preocupa com isso, pois pensa que essa decisão seria também política no sentido de que a ciência 207 

está atravessada por outras questões. Disse que tem vários questionamentos e pressupostos e que depender 208 

do que diz os regimentos seria depender de uma condição superficial. Disse que vindo do Congresso em 209 

Natal percebeu que as universidades estão pensando na forma de ser universidade e que a questão deveria ser 210 

debatida entre os cursos em debate, para que não fiquem brigando por vaga. O Técnico-Administrativo 211 

Marcos Humberto Silva de Assis disse que ele era aluno do programa e a área de pesquisa dele era de solos, 212 

disse ainda que como a Presidente falou tem áreas que não tem professores e dessa forma seriam duas 213 

disciplinas sem professor. A Presidente disse que o Prof. Hamilton Seron Pereira, era um professor com um 214 

volume grande de publicação, e disse que acha que outros cursos poderão passar por essa situação. O Prof. 215 

Edésio Fialho dos Reis falou sobre a preocupação dos colegas em trazer as questões das coordenações para o 216 

conselho, disse que este é um caso extraordinário e que se quiser transformar o CAJ em universidade, tem 217 

que pensar no programa de pós-graduação. Disse que se o conselho achava que o CAJ queria seria cursos de 218 

graduação, então que feche os programas de pós-graduação, ma que a questão começa a desmotivar colegas 219 

que pensam em pós-graduação, pois trata-se de uma colocação política e abrir uma vaga não garante que o 220 

professor venha com o perfil para a pós-graduação, mas pode trabalhar o edital nesse sentido, e quanto a 221 

vacância, quando há a vacância reabre a vaga. Disse também que isso cabe uma discussão no conselho 222 

diretor para ver o que o CAJ quer, a pós traz recursos para o CAJ, pois tem órgãos de fomento que não 223 

financiam a graduação, então tem que ter um diálogo para entrar em consenso e resolver a questão. Deve-se 224 
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pensar mais na instituição. O Prof. João Batista Pereira Cabral disse que tem algumas dúvidas, primeiro 225 

existe especificidade para conseguir uma vaga específica e depois não existe mais, o mestrado cresceu 226 

devido a área de solos isso aumentou uma vaga, ele questionou se foi pensada a estrutura da pós-graduação, 227 

se essa área quebra  que irá valer na graduação. Disse ainda que Catalão aprovou cinco mestrados, o Curso 228 

de Mestrado em Geografia precisa de uma vaga e não consegue, então se o Curso de Agronomia não precisar 229 

da vaga, então pode mandar para o Curso de Geografia, então se antes eram três professores, passou para 230 

quatro na área de solos, porque vai reduzir agora, como mexe na graduação e não mexem na pós-graduação. 231 

O Prof. Wagner Gouveia dos Santos questionou qual era área o Prof. Hamilton. A Presidente respondeu que 232 

era de solos. Então o era Prof. Wagner Gouveia dos Santos disse que pela lógica a vaga seria para solos. A 233 

Prof.ª Cátia Regina Assis Almeida Leal disse que isso ocorreu devido a mudança do PPC de alguns cursos. A 234 

Prof.ª Luciana Celeste Carneiro disse que não foi tão simples assim, houve o estudo da discrepância de carga 235 

horária e que foi consultado e a vacância pode ser mudada de área sim. Disse que essa foi o resultado final da 236 

resolução do curso e que essa foi estudada. Disse que não tem uma distribuição de carga horária regular. O 237 

Prof. Igo Gomes Guimarães disse que entende os dois pontos, mas como coordenador de curso que estava 238 

reformulando o PPC ele achava a má distribuição de carga horária temerosa, pois quem tem oportunidade 239 

continua e outros são sobrecarregados. O Prof. Edésio Fialho dos Reis disse que o preocupava a questão do 240 

desequilíbrio das cargas horárias, ou se era um problema de não poder participar da pós-graduação, mas atrás 241 

do curso de pós-graduação tem a CAPES e tem que ter publicação, disse ainda que achava que deveria trazer 242 

mais informações para tentar chegar em uma decisão mais justa que contribua com a graduação e com a pós-243 

graduação. A Prof.ª Cátia Regina Assis Almeida Leal disse que falta de argumentos, mas que conversou com 244 

a Prof.ª Luciana Celeste Carneiro e com o Prof. Marco Aurélio Carbone Carneiro e que sua sugestão seria a 245 

formação de uma comissão para ouvir os dois lados. Disse que endossa a fala do Prof. Dirceu Luiz Hermann, 246 

pois na reformulação do PPC do curso solicitou a permuta de uma disciplina por outra e o pedido foi negado. 247 

Disse que as decisões podem impactar o futuro. E disse ainda que percebeu no PPC que o Curso de 248 

Educação Física está engessado, não pode mudar suas disciplinas. Então deve-se pensar um pouco mais nas 249 

decisões. A Presidente pediu encaminhamento, questionou se o conselho seria favorável a formação da 250 

comissão ou não? Em votação foram registrados 18 (dezoito) votos favoráveis a formação da comissão e 5 251 

(cinco) abstenções. A Comissão ficou formada com a seguinte composição: Prof.ª Prof.ª Cátia Regina Assis 252 

Almeida Leal, Prof. Edésio Fialho dos Reis, Prof. Igo Gomes Guimarães, e a Presidente indicou o Prof. 253 

Wendy Carniello Ferreira, por ser do Curso de Engenharia Florestal. A Presidene disse que poderia voltar a 254 

discussão sobre uma resolução para o modelo de alocação de vagas. Décimo Sétimo Ponto da Pauta: 255 

COMISSÃO ELEITORAL – A Presidente informou que os Técnico-administrativos Marcos Humberto 256 

Silva de Assis, Michaela Andrea Bette Camara e Maria Tereza Tomé de Godoy comunicaram a saída da 257 

comissão eleitoral, então ela questionou se estes seriam substituídos, não houve indicação de nenhum nome. 258 

A Presidente questionou se os discentes iriam continuar, o Acadêmico João Victor de Souza Cyrino disse que 259 

sim. A Prof.ª Alessandra Feijó Marcondes Viu disse que teria que incluir mais pessoas na comissão. O Prof. 260 

João Batista Pereira Cabral solicitou que os técnicos enviem um documento oficial para o conselho. A 261 

Presidente solicitou ao conselho nomes para compor a comissão, caso não apareça nenhum técnico-262 
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administrativo. Então a comissão ficou da seguinte forma: O Prof. Marcos Gonçalves de Santana que era 263 

suplente passa para oficial, o Prof. Edgar Alain Collao Saenz será suplente, a Acadêmica Larissa de Oliveira 264 

para oficial e os discentes indicarão um nome para suplente. A Presidente consultou o conselho de alguém 265 

era contrário ao início dos trabalhos da comissão, todos concordaram com o início dos trabalhos. Décimo 266 

Oitavo Ponto da Pauta: Outros Assuntos – A Prof.ª Cátia Regina Assis Almeida Leal solicitou a inclusão 267 

do Programa de Licenciaturas Internacionais, ela relatou o projeto e em seguida a Presidente consultou se o 268 

conselho poderia referendar a participação no projeto. Em votação o projeto foi aprovado com o registro da 269 

unanimidade dos votos. O Prof. Edgar Alain Collao Saenz solicitou uma posição do conselho, direção e 270 

reitoria quanto às críticas da Prefeitura contra o CAJ. A Presidente disse que o Reitor estava sabendo de tudo 271 

e que estava tentando falar com o Prefeito. Disse que o envio do primeiro arquivo foi para reflexão sobre o 272 

conselho. A Presidente disse que gostaria de ir à Prefeitura com três conselheiros para conversar com o 273 

Prefeito. Em seguida a Presidente disse que aquela reunião teve um contexto complicado e que 274 

aparentemente ninguém passou isso para o Prefeito. A Presidente disse que estava tentando falar com o 275 

Deputado Leandro Vilela sobre o assunto e disse ainda que o CAJ contribui para o crescimento da cidade e 276 

que acha que esse é um problema político e que a melhor forma de resolvê-lo seria falar pessoalmente com o 277 

Prefeito. Disse que a postura era essa, pois a universidade estava acima disso e tem autonomia para suas 278 

decisões e pediu para não alimentar essa historia. O Prof. Edésio Fialho dos Reis sugeriu que converse com o 279 

Prefeito para acalmar a situação e que depois vá até a imprensa e mostre como é o funcionamento do 280 

conselho diretor, disse que se o Prefeito respeitasse mesmo o CAJ, teria vindo primeiro para ter informações 281 

do que realmente ocorreu aqui. Disse que caberia em momento mais adequado explicar o que ocorre aqui 282 

dentro. O Prof. Dirceu Luiz Hermann disse que deve explicar para que a comunidade perceba a 283 

transformação que a UFG traz para Jataí. Disse que tem que esclarecer, pois nessa situação as duas partes se 284 

sentem desrespeitadas. O Acadêmico João Victor de Souza Cyrino disse que eles receberam reclamações, 285 

pois eles disseram que queriam ajudar a universidade, então ele fez o questionamento sobre o transporte, pois 286 

achou que aquela era a hora. Disse que quer fazer parte da comissão que irá falar com o Prefeito. O Prof. 287 

João Batista Pereira Cabral disse que nessas reuniões o jurídico da UFG deveria participar, para que se tenha 288 

um respaldo. A Prof.ª Cátia Regina Assis Almeida Leal questionou como o Reitor estava vendo tudo isso. A 289 

Presidente disse que ele está com o conselho. Disse ainda que até o momento a Prefeitura foi parceira do 290 

CAJ, e que quando for até lá, ela levará a ata da reunião para colocar uma pedra em cima desse assunto. A 291 

Presidente falou do asfalto que a Prefeitura vai fazer interligando o eixo, disse que está tudo caminhando 292 

normalmente e as outras questões serão contornadas. A Prof.ª Alessandra Feijó Marcondes Viu questionou 293 

quanto a votação dos funcionários da FEJ, a Presidente respondeu que estava aguardando a resposta da 294 

procuradoria. A Presidente disse que quanto aos problemas com a Agência Rural, ela irá participar de uma 295 

reunião para resolver. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou encerrada a reunião às 17:25  296 

horas (dezessete horas e vinte e cinco minutos), da qual, para constar, eu, Marinalva de Oliveira Teixeira, 297 

lavrei a presente ata que, lida e se achada em conforme, segue assinada pela Presidente dos trabalhos e pelos 298 

conselheiros  presentes à discussão e  votação............................................................................................ 299 

Silvia Correa Santos_____________________________________________________________ 300 
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