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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DO
6
CAMPUS JATAÍ, REALIZADA EM 18 DE MAIO DE 2007.
1Aos dezoito dias (18) do mês de maio (05) do ano de dois mil e sete (2007), às quatorze horas e quinze
2minutos (14:15) reuniram-se, no Auditório do Centro de Ciências Agrárias e Biológicas Campus Jataí/UFG,
3sob a presidência do Diretor do CAJ, Prof. Edésio Fialho dos Reis, os membros do Conselho Prof a. Adriana
4Rodrigues Ribeiro, Coordenadora do Curso de Biomedicina; Prof. Alessandro Martins, Coordenador do
5Curso de Física; Profª. Carla Afonso da Silva Bitencourt Braga, Coordenadora do Curso de Medicina
6Veterinária; Profa. Cláudia Graziela Ferreira Lemes, Coordenadora do Curso de História; Prof. Edney Rocha
7Freitas, Coordenador do Curso de Educação Física; Prof. Darly Geraldo de Sena Júnior, representando a
8Coordenação do Curso de Agronomia; Profª. Jaqueline Araújo Civardi, Coordenadora do Curso de
9Matemática; Prof. José Silvio de Oliveira, Coordenador do Curso de Pedagogia; Prof a. Maria de Fátima
10Pessoa de Assis, Coordenadora do Curso de Psicologia; Prof. Paulo Roberto Rodrigues Meira, Coordenador
11do Curso de Química, Profª. Elaine Cristina Castelhano Barbosa, Coordenadora do Curso de Ciências
12Biológicas; Profa. Santinha Neuda A. do L. de Assis, Coordenadora do Curso de Letras (Português e Inglês);
13Profa. Vera Lúcia Banys, Coordenadora do Curso de Zootecnia; Prof. Washington Mendonça Moragas,
14Coordenador do Curso de Geografia; Prof. Marco Aurélio Carbone Carneiro, Coordenador do Programa de
15Pós-Graduação em Agronomia; Profa. Maria de Lourdes F. dos Santos Paniago, Assessora de Extensão e
16Cultura do CAJ; Profª. Vera Lúcia Dias da Silva Fontana, representante dos Professores adjuntos; Prof.
17Dirceu Luiz Hermann, representante dos Professores auxiliares; Profª. Suely dos Santos Silva, representante
18dos Professores assistentes; os servidores Flávio Pereira Diniz, Marilda Maria Ferreira Soares e Otajiba
19Antônio da Silva, representantes dos servidores técnicos-administrativos e o acadêmico Maurício J. de
20Souza, representante dos discentes. Verificado o “quorum”, o Sr. Presidente declarou abertos os trabalhos,
21começando pelo primeiro ponto da pauta: Apreciação e votação da ata da reunião do dia 09/05/2007 (nove
22de maio de dois mil e sete), porém, antes de iniciar a apreciação o Presidente solicitou que os membros do
23Conselho ocupassem as cadeiras mais próximas à mesa em decorrência da gravação da reunião. Após este
24informativo o Presidente prosseguiu, iniciando a apreciação da ata. Em discussão e em seguida em votação,
25foi aprovada com as devidas correções e com o registro de 06 (seis) abstenções. Segundo ponto da pauta:
26Informes - O Presidente informou sobre a Estação Metereológica Automatizada e que em conversa com o
27Pró-Reitor foi informado que o INMET vai procurar o CAJ/UFG para verificar o local mais adequado.
28Porém, hoje (18/05/2007 – dezoito de maio de dois mil e sete) o INMET chegou aqui para instalar a estação,
29mas é necessário verificar um outro local. O Presidente prosseguiu informando que o Engenheiro do CEGEF
30está no CAJ/UFG para avaliar o local mais adequado para instalação da estação e que este local deve atender
31todas as restrições técnicas e, além disso, deve haver um compromisso institucional para que o local desta
32estação não seja invadido para outros fins. Em seguida o Presidente solicitou que fosse formada uma
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33Comissão com a finalidade de definir a questão da localização da Estação Meteorológica, lembrando que
34esta questão deve ser resolvida até segunda-feira dia 21/05/2007 (vinte e um de maio de dois mil e sete). O
35presidente perguntou quem poderia ser voluntário para começar este trabalho ainda hoje, após o termino da
36reunião do Conselho Diretor. Prosseguindo apresentaram-se os voluntários: Prof. Darly Geraldo de Sena
37Júnior (Agronomia), Profa. Vera Lúcia Banys (Zootecnia), Prof. Hildeu Ferreira de Assunção (Geografia) e
38Prof. Washington Mendonça Moragas (Geografia). Em seguida o Prof. Washington Mendonça Moragas,
39comentou que caso os locais já estejam previstos seria mais fácil de resolver a questão. Em seqüência a
40Prof.a Maria de Lourdes F. dos Santos Paniago anunciou com muito contentamento que recebeu o resultado
41das Bolsas PROBEC hoje (18/05/2007 – dezoito de maio de dois mil e sete) às 12:00 (doze) horas, no qual o
42Campus Jataí foi contemplado com 11 (onze) bolsas. A Prof.a parabenizou a todos, relembrando que no ano
43passado o CAJ foi agraciado com apenas 04 (quatro) e que, portanto, este acréscimo representa frutos de
44ações individuais e coletivas, comentou ainda que espera que os projetos contemplados com a bolsa dêem
45mais credibilidade ao Campus. Em seguida, a Prof.a leu os nomes dos projetos contemplados: CENA
46ABERTA (Prof. Marcos Antônio de Menezes, CIRQUIM - SHOW DA QUIMICA (Prof a. Maria Helena de
47Sousa), ELABORAÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO-PEDAGÓGICO PARA O ENSINO DE
48MATEMÁTICA (Alysson Tobias R. da Cunha), III EMEM (Prof. Marcos Leandro M. Carvalho), O
49CAMPUS EM CAMPO (Profª. Maria de Lourdes F. dos Santos Paniago), OFICINA DE GEOCIÊNCIAS E
50MEIO AMBIENTE (Prof. João Batista Pereira Cabral), PAI - PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO (Profª.
51Lilian Ferreira R. Brait), PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE ANIMAL NO CAMPUS JATAÍ DA
52UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS (Profª. Alana Flávia Romani), PROGRAMA SAÚDE E
53BRINCAR NA UNIDADE DE INTERNAÇÃO PEDIÁTRICA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E
54READAPTAÇÃO DO CENTRO MÉDICO MUNICIPAL SERAFIM DE CARVALHO (Prof. Dirceu Luiz
55Hermann), TOP ENGLISH (Profª. Santinha Neuda Alves do Lago), VIVA EM AÇÃO PARA O
56CONTROLE DA HIPERTENSÃO (Profª. Marinês Conceição R. Correa) e WEB SITE: UMA
57ESTRATÉGIA DE ENSINO EM BIOLOGIA CELULAR E HISTOLOGIA (Profª. Maria Raquel Isnard
58Moulin). Continuando a Prof.a informou que os Professores cujos projetos foram contemplados têm até dia
5928/05/2007 (vinte e oito de maio de dois mil e sete) para enviar os documentos dos alunos. Finalizando o
60Presidente parabenizou o trabalho desenvolvido pela Mini-Câmara de Extensão do Campus Jataí. Terceiro
61ponto da pauta: Processo nº. 091/2007/CAJ/UFG - Solicitação de Afastamento para participação de
62eventos, programas de cooperação, missões e estudos ou missões de trabalho no exterior - do interesse da
63Coordenação de Física - Prof. Alessandro Martins relatado pelo Prof. Marco Aurélio Carbone Carneiro. Em
64discussão e em seguida em votação, foi aprovado o parecer do relator favorável ao processo, registraram 20
65(vinte) votos favoráveis e 02 (duas) abstenções. Em seguida o Prof. Marco Aurélio Carbone Carneiro,
66comentou sobre o processo de solicitação de afastamento da Profª. Viviane Oliveira Gonçalves, do curso de
67Educação Física, para cursar doutorado na Espanha que quase não foi aprovado na PPRG e o questionamento
68sobre o processo foi no sentido de que no Brasil existe o curso, portanto, não há a necessidade de ir para
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69outro país para fazer o mesmo curso. A Profª. Vera Banys diz que fez uma avaliação do processo e que não
70vê a necessidade de ir para outro país fazer um curso que já tem aqui no Brasil e que isto deixa o relator em
71uma situação complicada, pois não é sempre que se tem o conhecimento da existência de tais cursos no
72Brasil. Ainda no mesmo assunto o Presidente comentou que existe caso de Professores que querem fazer
73curso que não estão voltados para sua área de atuação e nestes casos o processo pode até ser aprovado pelo
74Conselho Diretor, mas quando chega à PPRG não são aprovados. Neste momento o Prof. Marco Aurélio
75Carbone Carneiro, comentou que são dois pontos a serem questionados: em relação ao Prof. ser liberado e
76também quanto aos pedidos de técnicos-administrativos. O Presidente disse que para uma pessoa sair para
77pós-graduação ou doutorado é necessário que seu processo já tenha sido aprovado, desta forma pode-se
78evitar um transtorno ainda maior, caso o processo não seja aprovado. O Prof. Edney Rocha Freitas citou um
79caso ocorrido no CEFET, um Professor ficou dois meses fora sem o processo ser aprovado e a instituição
80configurou estes dois meses como falta o que acabou gerando o abandono de serviço. A Prof a. Santinha
81Neuda A. do L. de Assis disse que quanto aos técnicos-administrativos a dificuldade de liberação não é
82apenas aqui na UFG, mas se estende a todas as instituições e ocorre em nível nacional, devido a pouca
83atenção voltada para estes funcionários. O Presidente comentou ainda que os técnicos-administrativos têm
84sim que se qualificar dentro de sua própria área, para desempenhar um melhor trabalho. Quarto ponto da
85pauta: Minuta - Eleição – O Presidente iniciou este ponto informando quais são os membros da Comissão
86para elaboração da minuta eleitoral que são: Representantes dos Docentes – Prof. Euter Paniago Júnior e
87Prof. Giovanni Cavichioli Petrucelli; Representantes dos técnicos-administrativos - Marilda Maria Ferreira
88Soares e Patrícia de Araújo Costa; Representantes dos Discentes - Adriano Freitas Silva e Leonardo Alves de
89Jesus. Em seguida o Presidente solicitou que seja definida a forma de avaliação da minuta. Porém, antes do
90início da avaliação da minuta a Profª. Maria de Lourdes F. dos Santos Paniago questionou sobre os nomes
91das unidades dos campi Jataí o Presidente respondeu que ainda não foi oficializado. Iniciando a avaliação do
92Capítulo I. Em discussão quanto ao nome da comissão foi definido que ficaria da seguinte forma :
93COMISSÃO PARA ELABORAÇÃO DA MINUTA DO PROCESSO CONSULTIVO. Em seguida o
94Prof. Marco Aurélio Carbone Carneiro questionou sobre o período de gestão, o Presidente respondeu que no
95Edital esta questão ficará bem clara. A Profª. Vera Lúcia Banys questionou quanto ao parágrafo 4º (quarto), o
96Presidente respondeu que o critério para o caso de empate tem que ser objetivo. Em discussão surgiram duas
97propostas: Primeira proposta - Inverter o parágrafo 4º(quarto) pelo parágrafo 5º (quinto), Segunda
98proposta – permanecer como está. Após discussão em seguida em votação registraram 11(onze) votos para a
99primeira proposta e 10 (dez) votos para a segunda proposta, portanto, foi aprovada a inversão dos parágrafos.
100Neste momento o Presidente chamou a Secretária Executiva Tatiana Diello Borges e solicitou que as
101correções fossem feitas simultaneamente com o auxílio do Data Show. Ao chegar ao Artigo 2º (segundo) que
102se refere às datas o Presidente sugeriu que deixasse o calendário para o final da reunião. Em Análise
103Capítulo II - Artigo 3º (terceiro), neste momento, o Prof. José Sílvio de Oliveira questiona sobre o voto dos
104substitutos. O presidente comentou que há coordenações em que os assuntos discutidos são decididos por
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105substitutos. O Prof. Dirceu Luiz Hermann comentou que os substitutos devem participar de reuniões como
106qualquer outro Prof. e que o substituto deveria votar. Em seguida o Presidente disse que conforme foi
107aprovado no Conselho Diretor e quase por unanimidade: o substituto não vota. Neste momento a
108administradora Patrícia de Araújo Costa informou que a questão do voto do Prof. substituto foi consultada na
109UFG em Goiânia e em nenhuma unidade o substituto vota. Em seqüência o Prof. Euter Paniago Júnior
110confirmou que foi pesquisado e que realmente não havia a possibilidade de Prof. substituto votar. Em
111seguida a servidora Marilda Maria Ferreira Soares informou a situação atual dos Professore no CAJ:
112Professores da FEJ – são 28 (vinte e oito) efetivos e 32 (trinta e dois) substitutos. Professores da UFG são 75
113(setenta e cinco) efetivos e 11 (onze) substitutos, informou ainda que o substituto não vota porque esta
114substituindo alguém e que se o substituto votar poderá gerar uma duplicidade de votos. Neste momento a
115Profª. Suely dos Santos Silva disse que é necessário que se encontre um meio termo e que se estabeleçam os
116critérios. O Presidente falou que a informação da servidora Patrícia de Araújo Costa junto a PROJUR, é que
117finaliza esta questão. O Prof. José Sílvio de Oliveira questionou se não há a possibilidade de conseguir
118autonomia para resolver esta questão. O Presidente respondeu que tem que seguir a hierarquia e que discutir
119a minuta eleitoral já é um grande avanço. Em seguida o Prof. José Sílvio de Oliveira informou que 50%
120(cinqüenta) dos Professores da Pedagogia são substitutos e não poderão votar. A Profª. Vera Lúcia Dias da
121Silva Fontana perguntou como havia sido feita a pergunta a respeito dos Professores substitutos junto à
122PROJUR. A servidora Patrícia de Araújo Costa respondeu que telefonou para várias unidades e que todos
123que votam não possuem contrato temporário. A Profª. Suely dos Santos Silva comentou que no Curso de
124Pedagogia existem 3 (três) Professores que realmente são substitutos e que 13 (treze) são contratados como
125substitutos mas não substituem ninguém. A Profª. Santinha Neuda A. do L. de Assis comentou que o Curso
126de Letras Inglês tem apenas 2 (dois) Professores efetivos e o Curso de Letras Português tem 5 (cinco)
127Professores efetivos e 2 (dois) substitutos e os substitutos não substituem ninguém, portanto ela sugeriu que
128analisem a situação levando em consideração a atual situação do Campus e verificar se esta questão vai ser
129liberada na PROJUR. O Presidente disse que não tem a lista dos substitutos. A Profª. Santinha Neuda A. do
130L. de Assis se dispôs a enviar esta lista para a Direção. Neste momento o Presidente expôs as propostas e
131abriu votação: Primeira proposta – Os substitutos não votam, registraram 9 (nove) votos favoráveis. Segunda
132proposta – Todos os substitutos votam, registraram 13 (treze) votos favoráveis e 2 (duas) abstenções. Em
133função desta resolução do Conselho Diretor será feito um questionamento junto à PROJUR para verificar a
134regulamentação. O Presidente comentou que o argumento a ser usado é o grande número de substitutos
135existentes no Campus. Em análise o Artigo 4º (quarto) – sem questionamentos ou alterações. Em análise o
136Capítulo III - Artigo 5º (quinto) - sem questionamentos ou alterações. Neste momento o servidor Otajiba
137Antônio da Silva perguntou se o Conselho Diretor irá constituir a Comissão Eleitoral. O Presidente
138respondeu que sim. Em análise o Artigo 6º (sexto) - sem questionamentos ou alterações. Em análise o Artigo
1397º (sétimo) – O Prof. Marco Aurélio Carbone Carneiro questionou quanto ao voto minerva no parágrafo 2º
140(segundo) foi esclarecido que o texto estava correto. Em análise o Artigo 8º (oitavo) - sem questionamentos
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141ou alterações. Em análise o Artigo 9º (nono) - sem questionamentos ou alterações. Em análise o Capítulo IV
142- Artigo 10º (décimo) - sem questionamentos ou alterações. Em análise o Parágrafo único – A Prof.a Vera
143Lúcia Banys disse que tem dúvidas quanto à redação deste parágrafo. A Profª. Maria de Lourdes F. dos
144Santos Paniago sugeriu que mude a redação. O Presidente sugeriu que exclua este parágrafo, pois, no Artigo
14510º (décimo) a informação já está completa. Em discussão e em seguida em votação registraram 2 (dois)
146votos para que o parágrafo fique e 17 (dezessete) votos para que o parágrafo seja excluído e 4 (quatro)
147abstenções. Portanto com 17 (dezessete) votos favoráveis o parágrafo único foi excluído. Em análise o
148Artigo 11º (décimo primeiro), como é um artigo referente a datas, o Presidente solicitou que ficasse para o
149final da reunião. Em análise o Artigo 12º (décimo segundo) - sem questionamentos ou alterações. Neste
150momento o Prof. Marco Aurélio Carbone Carneiro sugeriu que fosse incluído na minuta que caso alguma
151chapa seja impugnada, esta seja submetida ao Conselho Diretor e que isto consta no CONSUNI. O
152Presidente respondeu que poderia abrir um parágrafo que cabe recurso ao Conselho Diretor. O Prof. Euter
153Paniago Júnior esclareceu que não há a necessidade de recorrer ao Conselho, é só entregar os documentos no
154prazo previsto. Em análise o Artigo 13º (décimo terceiro) - sem questionamentos ou alterações. Em análise o
155Artigo 14º (décimo quarto) - sem questionamentos ou alterações. Em análise o Artigo 15º (décimo quinto) 156sem questionamentos ou alterações. Em análise o Artigo 16º (décimo sexto) - sem questionamentos ou
157alterações. Neste momento o Presidente questionou qual a documentação que o candidato deveria apresentar.
158A servidora Patrícia de Araújo Costa respondeu que estas informações vão sair no edital. A Profª. Vera Lúcia
159Banys pediu que fosse acrescentado um parágrafo com esta informação. Após discussão o Artigo 11º
160(décimo primeiro) ficou com dois parágrafos, parágrafo 1º (primeiro) conforme já constava na minuta e foi
161incluído o parágrafo 2º (segundo) com o seguinte texto: A documentação necessária será estabelecida em
162edital próprio. Em análise o Capítulo V - Artigo 17º (décimo sétimo) sem questionamentos ou alterações.
163Em análise Artigo 18º (décimo oitavo) a Profª. Vera Lúcia Banys questionou o parágrafo 3º (terceiro). O
164Presidente sugeriu que seja estabelecido um mural para que os candidatos façam a exposição de seus planos
165de trabalho, propaganda, etc. O Prof. Euter Paniago Júnior comentou que o tamanho deste espaço vai variar
166de acordo com a quantidade de chapas. O Prof. José Silvio de Oliveira disse que a UFG deve servir de
167exemplo com a campanha eleitoral fazendo debate de idéias e preservando o patrimônio público. Após
168discussão o parágrafo 1º (primeiro) foi alterado para: Será permitida a propaganda mediante prospectos e
169folhetos contendo as propostas, desde que não tragam danos ao patrimônio da Universidade, em murais
170específicos. Em análise Artigo 19º (décimo nono) - sem questionamentos ou alterações. Em análise Artigo
17120º (vigésimo) após discussão o texto do artigo ficou da seguinte forma: Os debates entre os candidatos a
172Diretor e Vice-Diretor do CAJ/UFG serão coordenados pela Comissão Eleitoral e auxiliados por uma
173comissão de ética composta por um representante de cada segmento junto a qual deverão ser agendados. O
174Presidente informou que passa a responsabilidade dos debates para a comissão eleitoral. Em análise Artigo
17521º (vigésimo primeiro). Em discussão foi sugerido que mudasse o texto retirando os 50 (cinqüenta) metros
176após discussão em seguida em votação registraram 1 (um) voto para que permaneça o texto e 22 (vinte e
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177dois) votos para que o texto seja alterado. Em análise o Artigo 22º (vigésimo segundo) - sem
178questionamentos ou alterações. Em análise o Capítulo VI – Artigo 23º (vigésimo terceiro) o Prof. Euter
179Paniago Júnior informou que as pessoas só poderão votar na urna do local onde está sua lista. O servidor
180Otajiba Antônio da Silva sugeriu que a lista de eleitores seja retirada posteriormente em uma data mais
181próxima da eleição. A servidora Marilda Maria Ferreira Soares discordou porque a liberação da lista de
182eleitores próxima à eleição pode causar tumulto. O Prof. Darly Geraldo de Sena Júnior sugeriu que as
183Secretarias Acadêmica e Administrativa divulguem as listas de eleitores até 25/05/2007(vinte e cinco de
184maio de dois mil e sete). O Presidente comentou que se a lista de eleitores for liberada até o dia
18525/05/2007(vinte e cinco de maio de dois mil e sete) será suficiente para que esta seja divulgada. Em análise
186o Artigo 24º (vigésimo quarto) - sem questionamentos ou alterações. Em análise o Artigo 25º (vigésimo
187quinto) - sem questionamentos ou alterações. Em análise o Artigo 26º (vigésimo sexto) - sem
188questionamentos ou alterações. Em análise o Artigo 27º (vigésimo sétimo) - sem questionamentos ou
189alterações. Em análise o Artigo 28º (vigésimo oitavo) - sem questionamentos ou alterações. Em análise o
190Artigo 29º (vigésimo nono) - sem questionamentos ou alterações. Em análise o Artigo 30º (trigésimo) - sem
191questionamentos ou alterações. Em análise o Artigo 31º (trigésimo primeiro) - sem questionamentos ou
192alterações. Em análise o Artigo 32º (trigésimo segundo) - sem questionamentos ou alterações. Em análise o
193Artigo 33º (trigésimo terceiro) - sem questionamentos ou alterações. O Presidente prosseguiu informando
194que no início da minuta será citado a portaria nomeando a comissão de elaboração da minuta. Comentou
195também que tem que elaborar o edital para a eleição. A Profª. Suely dos Santos Silva parabenizou a comissão
196de elaboração da minuta e pediu seja mantida a mesma comissão. Voltando as datas o Presidente perguntou à
197servidora Patrícia de Araújo Costa quanto ao tempo para lançar o edital. Ela respondeu que não tem prazo
198estipulado, portanto, as datas da minuta foram mantidas. O Presidente ressaltou que cabe à Comissão
199Eleitoral resolver os problemas que surgirem. Em seguida iniciou a análise da data para a eleição que
200conforme a minuta ocorrerá no dia 20/06/2007 (vinte de junho de dois mil e sete). O Prof. Marco Aurélio
201Carbone Carneiro propôs que a eleição seja realizada no dia 27/06/2007 (vinte e sete de junho de dois mil e
202sete). O Prof. Washington Mendonça Moragas comentou que o mais prudente seria antecipar. Após
203discussão em seguida em votação registraram: Para eleições dia 20/06/2007 (vinte de junho de dois mil e
204sete) 13 (treze) votos. Para eleições dia 27/06/2007 (vinte e sete de junho de dois mil e sete) 9 (nove) votos.
205Após apreciação e discussão de toda a minuta iniciou-se a votação para aprovação da minuta a qual foi
206aprovada por unanimidade. Prosseguindo o Presidente comentou que deveria manter a mesma comissão da
207elaboração da minuta para a comissão eleitoral. A Profª. Suely dos Santos Silva novamente parabenizou a
208comissão de elaboração da minuta e pediu que seja mantida a mesma comissão. A servidora Patrícia de
209Araújo Costa informou que o calendário da eleição choca com o calendário da greve e como ela é delegada
210do sindicato, ela não poderá participar desta comissão. Ela comentou ainda que o Acadêmico Leonardo
211Alves de Jesus não compareceu nas últimas reuniões. A Acadêmica Silmara Silva Cardoso justificou que as
212faltas do Acadêmico Leonardo Alves de Jesus ocorreram devido ao horário das aulas. A Profª. Suely dos
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213Santos Silva sugeriu que escolha os membros. O Prof. Euter Paniago Júnior colocou seu nome à disposição.
214A Acadêmica Silmara Silva Cardoso e o Acadêmico Adriano Freitas Silva colocaram seus nomes à
215disposição. Enquanto aguardava os nomes para completar a comissão o Presidente prosseguiu com a pauta
216justificando a retirada do Plano Político Pedagógico da Psicologia, que não ficou pronto para ser apresentado
217nesta reunião e deverá entrar em pauta na reunião do Conselho Diretor do dia 30/05/2007 (trinta de maio de
218dois mil e sete). Neste momento apresentaram os nomes que faltavam para completar a comissão: A
219servidora Marilda Maria Ferreira Soares, o servidor Adilson Batista de Moura (este não estava presente, mas
220foi consultado por telefone pelo servidor Otajiba Antônio da Silva) e o Prof. Giovanni Cavichioli Petrucelli.
221Depois de formada a comissão: Prof. Euter Paniago Júnior, Prof. Giovanni Cavichioli, a Acadêmica Silmara
222Silva Cardoso, o Acadêmico Adriano Freitas Silva, a técnica-administrativa Marilda Maria Ferreira Soares e
223o técnico-administrativo Adilson Batista de Moura, prosseguiu com a votação. Com o registro de uma
224abstenção foi aprovada a comissão eleitoral. Em seguida o Presidente informou que teria que ser escolhido
225também o Presidente da Comissão, e o nome do Prof. Euter Paniago Júnior foi indicado. Em votação o nome
226do Presidente foi aprovado por unanimidade. Quinto ponto da pauta: Evento: Ensino, Pesquisa e Extensão
227do CAJ (mini CONPEX) – A Profª. Maria de Lourdes F. dos Santos Paniago informou que quer fazer em
228Jataí um estudo no formato do CONPEX. Ela comentou que tem certa preocupação já que teremos uma
229eleição para Diretor e os cargos de confiança serão substituídos então o que fazer? A Mini Câmara achou que
230deveria prosseguir com os trabalhos e sugeriu que o congresso tenha 3 (três) dias e que ocorra nos dias 17
231(dezessete), 18 (dezoito) e 19 (dezenove) de outubro de 2007, logo após o CONPEX de Goiânia que será de
23208 (oito) a 11 (onze) de outubro de 2007. A Profª. Maria de Lourdes F. dos Santos Paniago comentou que
233algumas pessoas manifestaram o interesse de participar da comissão organizadora deste evento, porém, a
234comissão esta sem coordenador e se o Conselho Diretor entender que o congresso deva acontecer submete-se
235a data para aprovação e considerando que a comissão não tem um coordenador geral traz uma carga de
236trabalho maior. A Profª. Suely dos Santos Silva questionou porque o evento será realizado após o CONPEX
237de Goiânia. A Profª. Maria de Lourdes F. dos Santos Paniago respondeu que foi devido ao calendário do
238mesmo. A Profª. Vera Lúcia Banys sugeriu que o evento seja uma preparação para o CONPEX de Goiânia.
239A Profª. Maria de Lourdes F. dos Santos Paniago informou que os alunos que vão apresentar em Goiânia são
240os mesmos que irão apresentar em Jataí e como os pôsteres estão sendo confeccionados em Goiânia, a data
241escolhida facilitaria o trabalho deles. A Profª. Suely dos Santos Silva disse que é favorável e sugeriu que seja
242divulgado para os alunos para que eles saibam que se tiverem projetos podem sair daqui para apresentar. O
243Presidente informou que compreende que o Conselho é favorável ao projeto e comentou que é um projeto
244muito interessante. A Profª. Maria de Lourdes F. dos Santos Paniago avisou que enviará e-mail para todos
245marcando uma reunião. Sexto ponto da pauta: Projeto Político Pedagógico da Psicologia – retirado de
246pauta. Sétimo ponto da pauta: Outros assuntos – O Presidente comentou a respeito dos novos cursos:
247Enfermagem, Ciências da Computação e Nutrição, cursos estes que já estão dentro do projeto de expansão e
248têm que entrar na pauta do CEPEC no início de junho de 2007 (dois mil e sete) e caso estes não sejam
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249abertos, há o risco de não receber recurso para o próximo ano. O Presidente questionou se mantém a abertura
250dos cursos com a restrição de que seja liberado o número de vagas suficientes para Professores Neste
251momento a Profª. Carla Afonso da Silva Bitencourt Braga perguntou quando estas vagas serão liberadas. O
252Presidente respondeu que ainda no mês de maio. Em seguida o Presidente perguntou se o Conselho é de
253acordo com a liberação dos cursos desde que sejam liberadas mais vagas para Professores. Em votação foi
254aprovado por unanimidade. A servidora Marilda Maria Ferreira Soares informou que os cursos já foram
255aprovados. O Prof. José Silvio de Oliveira comentou que seria interessante verificar no MEC a quantidade de
256vagas e verificar no próximo Conselho se são suficientes. O Prof. Alessandro Martins comentou que tem que
257ser bem pensada a questão de vagas, porque se no segundo semestre não vier vagas para o Campus a situação
258ficará insuportável e que no próximo semestre não há possibilidade de remanejar as vagas. O Prof.
259Washington Mendonça Moragas informou que fez o planejamento esperando novas vagas e que como estas
260não chegaram a situação ficou muito complicada. O Servidor Otajiba Antônio da Silva, perguntou se seriam
261liberadas vagas para técnicos-administrativos no convênio com o MEC. O Presidente respondeu que não. A
262Profª. Jaqueline Araújo Civardi questionou se as construções estão sendo feitas de acordo com os novos
263cursos. O Presidente respondeu que já estão previstas e que há um pavimento destinado a estes novos cursos.
264A Profª. Suely dos Santos Silva perguntou se já existe a previsão de turno para os novos cursos. O Presidente
265respondeu que serão diurnos. A Profª. Suely dos Santos Silva comentou que deve abrir os cursos e caso as
266vagas não sejam liberadas não iniciam os cursos. O Presidente respondeu que se as vagas não forem
267liberadas não haverá vestibular. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declara encerrada a sessão às
268(17: 46) dezessete horas e quarenta e seis minutos, da qual, para constar, eu, Marinalva de Oliveira Teixeira,
269lavrei a presente ata que, lida e se achada em conforme, segue assinada pelo Presidente dos trabalhos e pelos
270conselheiros presentes à discussão e votação.
271Edésio Fialho dos Reis _____________________________________________________________
272Adriana Rodrigues Ribeiro _________________________________________________________
273Alessandro Martins _______________________________________________________________
274Carla Afonso da Silva Bitencourt Braga ______________________________________________
275Cláudia Graziela Ferreira Lemes ____________________________________________________
276Darly Geraldo de Sena Júnior ______________________________________________________
277Dirceu Luiz Hermann _____________________________________________________________
278Edney Rocha Freitas ______________________________________________________________
279Elaine Cristina Castelhano Barbosa __________________________________________________
280Flávio Pereira Diniz _______________________________________________________________
281Jaqueline Araújo Civardi ___________________________________________________________
282José Silvio de Oliveira _____________________________________________________________
283Marco Aurélio Carbone Carneiro _____________________________________________________
284Maria de Fátima Pessoa de Assis _____________________________________________________
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285Maria de Lourdes F. dos Santos Paniago _______________________________________________
286Marilda Maria Ferreira Soares _______________________________________________________
287Maurício J. de Souza ______________________________________________________________
288Otajiba Antônio da Silva ___________________________________________________________
289Paulo Roberto Rodrigues Meira ______________________________________________________
290Santinha Neuda A. do L. de Assis ____________________________________________________
291Suely dos Santos Silva _____________________________________________________________
292Vera Lúcia Banys _________________________________________________________________
293Vera Lúcia Dias da Silva Fontana ____________________________________________________
294Washington Mendonça Moragas _____________________________________________________
295Marinalva de Oliveira Teixeira ______________________________________________________
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