SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
CAMPUS JATAÍ
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DO CAMPUS
JATAÍ, REALIZADA EM 19 DE MARÇO DE 2008.
1Aos dezenove (19) dias do mês de março (03) do ano de dois mil e oito (2008) às quatorze horas e
2quinze minutos (14:15) reuniram-se no Auditório do Centro de Ciências Agrárias e Biológicas
3Campus Jataí/UFG, sob a presidência da Diretora do CAJ, Profa. Silvia Correa Santos, os membros
4do Conselho: Prof. Alessandro Martins, Coordenador do Curso de Física; Profª. Ana Lúcia Rezende
5Souza, Coordenadora do Curso de Enfermagem; Profª. Carla Afonso da Silva Bitencourt Braga,
6Coordenadora do Curso de Medicina Veterinária; Profª. Cristiane Souza Borzuk, Coordenadora do
7Curso de Psicologia; Prof. Edney Rocha Freitas, Coordenador do Curso de Educação Física; Prof.
8Samuel Mariano Gislon da Silva , representando a Coordenação do Curso de Ciências Biológicas;
9Profª. Elizabeth Gottschalg Raimann, Coordenadora do Curso de Pedagogia; Prof. Euter Paniago
10Júnior, Coordenador do Curso de Agronomia; Profª. Luciana Aparecida Elias, Coordenadora do
11Curso de Matemática; Profª. Luciana de Oliveira Berreta, Coordenadora do Curso de Ciência da
12Computação; Prof. Paulo Roberto Rodrigues Meira, Coordenador do Curso de Química; Prof.
13Marcos Antonio Menezes, Coordenador do Curso de História; Profa. Santinha Neuda Alves do Lago
14de Assis, Coordenadora do Curso de Letras (Português e Inglês); Profª. Fabiana Cristina Oliveira A.
15de Melo, representando a Coordenação do Curso de Biomedicina; Profª. Vera Lúcia Banys,
16Coordenadora do Curso de Zootecnia; Prof. Marco Aurélio Carbone Carneiro, Coordenador do
17Programa de Pós-Graduação em Agronomia; Profª. Suely dos Santos Silva, representante dos
18Professores assistentes; Profa. Zilda de Fátima Mariano, Assessora de Extensão e Cultura do CAJ;
19os servidores Flávio Pereira Diniz, Marilda Maria Ferreira Soares e Otajiba Antônio da Silva,
20representantes dos servidores técnico-administrativos, Mauricio Joaquim de Souza, representante
21dos discentes e o Prof. João Batista Pereira Cabral, Vice-Diretor do CAJ. Verificado o “quorum”, a
22Sra. Presidente declarou abertos os trabalhos, cumprimentando a Profª. Luciana Aparecia Elias pela
23conclusão do Doutorado. Em seguida prosseguiu com o Primeiro ponto da pauta: Informes – (1º24Informe – PROLICEN ) – A Presidente informou que os projetos que concorrerão à bolsa
25PROLICEN serão apreciados em reunião extraordinária do Conselho Diretor a ser realizada no dia
2609/04/2008 (nove de abril de dois mil e oito) e desta forma poderão ser entregues até o dia
2702/04/2008 (dois de abril de dois mil e oito). Informou ainda que toda a documentação prevista no
28edital deve ser entregue para a Profª. Márcia Santos Anjo Reis ou para as Servidoras Rosely Ribeiro

1

29Lima e Patrícia de Araújo Costa na sala das assessorias no Casarão. (2º- Informe – Agência Nacional
30de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) – A Presidente avisou que a ANP está credenciando
31instituições (inclusive laboratórios pertencentes a universidades) para prestação de serviços nas
32áreas de petróleo, gás e correlatas. Professores interessados em cadastrar os respectivos laboratórios
33deverão encaminhar e-mail para heloisa.breseghello@prppg.ufg.br. (3º- Informe – Processos dos
34Concursos para Professor Efetivo) – A Presidente informou que alguns processos retornaram com
35erros, as correções serão realizadas no menor prazo possível e em seguida serão encaminhados ao
36DDRH que por sua vez os encaminhará ao DP, para que aconteça a divulgação dos resultados no
37Diário oficial para a nomeação. Em seguida a Presidente informou aos conselheiros que recebeu do
38Gabinete da Reitoria um processo referente ao concurso na área de Prática de Ensino de História,
39denunciando irregularidades. Foram feitos os esclarecimentos e o processo retornará para a Reitoria.
40Segundo ponto da pauta: Apreciação e votação das atas das reuniões dos dias 13/12/2007,
4111/02/2008 e 20/02/2008 – A Presidente perguntou se os conselheiros leram as atas e grande parte
42dos conselheiros responderam que não, portanto as atas saíram da pauta e a Presidente comunicou
43que na próxima reunião serão aprovadas seis atas, em seguida a Presidente precisou se reirar do
44auditório e o Prof. Edney Rocha Freitas assumiu a Presidência da reunião. Terceiro ponto da
45pauta: Processo nº. 040/2008/CAJ/UFG - Evento: Cena Aberta - Bolsa PROBEC - do interesse da
46Coordenação do Curso de História – Prof. Marcos Antonio de Menezes, relatado pela Profª. Zilda
47de Fátima Mariano. Em discussão e em seguida em votação, foi aprovado por unanimidade o
48parecer da relatora favorável ao processo. Quarto ponto da pauta: Processo nº.
49041/2008/CAJ/UFG - Evento: 1º. Congresso Nacional e 2º. Regional do Curso de História da
50UFG/Jataí & 1º. Simpósio do GT de História Cultural da Anpuh/GO - do interesse da Coordenação
51do Curso de História – Prof. Marcos Antonio de Menezes, relatado pela Profª. Zilda de Fátima
52Mariano. O parecer da relatora é que o processo seja devolvido para a coordenação para que sejam
53esclarecidas questões quanto ao espaço físico para realização do evento, o processo foi devolvido
54para a coordenação e volta na próxima Reunião do Conselho Diretor, neste momento a Profª. Silvia
55Correa Santos voltou ao auditório e assumiu novamente a presidência da reunião. Quinto ponto da
56pauta: Processo nº. 042/2008/CAJ/UFG - Curso: Cinema na Sala de Aula - do interesse da
57Coordenação do Curso de História – Prof. Marcos Antonio de Menezes, relatado pela Profª. Zilda
58de Fátima Mariano. Em discussão e em seguida em votação, foi aprovado por unanimidade o
59parecer
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60043/2008/CAJ/UFG - Projeto: II Ciclo de Debates do Curso de Históira – UFG/Campus Jataí - do
61interesse da Coordenação do Curso de História – Profª. Renata Cristina de Sousa Nascimento,
62relatado pela Profª. Zilda de Fátima Mariano. O parecer da relatora é que o processo seja devolvido
63para a coordenação para que sejam esclarecidas questões quanto ao espaço físico para realização do
64projeto, o processo foi devolvido para a coordenação e volta na próxima Reunião do Conselho
65Diretor. Sétimo ponto da pauta: Processo nº. 044/2008/CAJ/UFG – Prestação de Serviço:
66Laboratório de Fertilidade do Solo- Bolsa PROBEC - do interesse da Coordenação do Curso de
67Agronomia – Prof. Hamilton Seron Pereira, relatado pela Profª. Zilda de Fátima Mariano. Em
68discussão e em seguida em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer da relatora favorável
69ao processo. Oitavo ponto da pauta: Processo nº. 045/2008/CAJ/UFG - Relatório Semestral de
70Pós-Graduação/Doutorado 1º e 2º Semestre/2007 - do interesse da Coordenação do Curso de Letras
71– Profª. Mara Rúbia de Sousa Rodrigues Morais, relatado pelo Presidente da Comissão do Conselho
72Diretor e lido pelo Prof. Paulo Roberto Rodrigues Meira. Em discussão e em seguida em votação,
73foi aprovado por unanimidade o parecer do relator favorável ao processo. Nono ponto da pauta:
74Processo nº. 046/2008/CAJ/UFG - Relatório Semestral de Pós-Graduação/Doutorado 2º
75Semestre/2007 - do interesse da Coordenação do Curso de Matemática – Profª. Luciana Aparecida
76Elias, relatado pelo Presidente da Comissão do Conselho Diretor e lido pelo Prof. Paulo Roberto
77Rodrigues Meira. Em discussão e em seguida em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer
78do relator favorável ao processo. Décimo ponto da pauta: Processo 023/2008/CAJ/UFG - SICAD
79– Profª. Coraci Helena do Prado – do interesse da Coordenação do Curso de Letras, relatado pela
80Profª. Elizabeth Gottschalg Raimann. Em discussão e em seguida em votação, foi aprovado por
81unanimidade o parecer da relatora favorável ao processo. Décimo primeiro ponto da pauta:
82Processo 025/2008/CAJ/UFG - SICAD – Profª. Eliana Melo Machado Moraes – do interesse da
83Coordenação do Curso de Letras, relatado pela Profª. Elizabeth Gottschalg Raimann. Em discussão
84e em seguida em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer da relatora favorável ao
85processo. Décimo segundo ponto da pauta: Processo 027/2008/CAJ/UFG - SICAD – Profª.
86Fernanda Freitas Soares – do interesse da Coordenação do Curso de Letras, relatado pela Profª.
87Elizabeth Gottschalg Raimann. Em discussão e em seguida em votação, foi aprovado por
88unanimidade o parecer da relatora favorável ao processo. Décimo terceiro ponto da pauta:
89Processo 029/2008/CAJ/UFG - SICAD – Profª. Mara Rúbia de Souza Rodrigues Morais – do
90interesse da Coordenação do Curso de Letras, relatado pela Profª. Elizabeth Gottschalg Raimann.
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91Em discussão e em seguida em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer da relatora
92favorável ao processo. Décimo quarto ponto da pauta: Processo 031/2008/CAJ/UFG - SICAD –
93Profª. Maria de Lourdes Faria dos Santos Paniago – do interesse da Coordenação de Letras, relatado
94pela Profª. Elizabeth Gottschalg Raimann. Em discussão e em seguida em votação, foi aprovado por
95unanimidade o parecer da relatora favorável ao processo. Décimo quinto ponto da pauta:
96Processo 032/2008/CAJ/UFG - SICAD – Profª. Maria Luzia dos Santos Sisterolli – do interesse da
97Coordenação do Curso de Letras, relatado pela Profª. Elizabeth Gottschalg Raimann. Em discussão
98e em seguida em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer da relatora favorável ao
99processo. Décimo sexto ponto da pauta: Processo 034/2008/CAJ/UFG - SICAD – Profª. Santinha
100Neuda Alves do Lago de Assis – do interesse da Coordenação do Curso de Letras, relatado pela
101Profª. Elizabeth Gottschalg Raimann. Em discussão e em seguida em votação, foi aprovado por
102unanimidade o parecer da relatora favorável ao processo. Décimo sétimo ponto da pauta:
103Processo 035/2008/CAJ/UFG - SICAD – Prof. Silvio Ribeiro da Silva – do interesse da
104Coordenação do Curso de Letras, relatado pela Profª. Elizabeth Gottschalg Raimann. Em discussão
105e em seguida em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer da relatora favorável ao
106processo. Décimo oitavo ponto da pauta: Processo 036/2008/CAJ/UFG - SICAD – Profª.
107Vanessa Aparecida Assis de Sousa – do interesse da Coordenação do Curso de Letras, relatado pela
108Profª. Elizabeth Gottschalg Raimann. Em discussão e em seguida em votação, foi aprovado por
109unanimidade o parecer da relatora favorável ao processo. Décimo nono ponto da pauta: Processo
110037/2008/CAJ/UFG - SICAD – Profª. Vânia Carmem Lima – do interesse da Coordenação do
111Curso de Letras, relatado pela Profª. Elizabeth Gottschalg Raimann. Em discussão e em seguida em
112votação, foi aprovado por unanimidade o parecer da relatora favorável ao processo. Vigésimo
113ponto da pauta: Processo 048/2008/CAJ/UFG - SICAD – Prof. Samuel Mariano Gislon da Silva
114– do interesse da Coordenação do Curso de Ciências Biológicas, relatado pelo Prof. Euter Paniago
115Júnior. Em discussão e em seguida em votação, foi aprovado com o registro de uma abstenção o
116parecer da relatora favorável ao processo. Vigésimo primeiro ponto da pauta: Processo
117049/2008/CAJ/UFG - SICAD – Prof. Marcos Antonio Menezes – do interesse da Coordenação do
118Curso de História, relatado pela Profª. Luciana de Oliveira Berreta. Em discussão e em seguida em
119votação, foi aprovado por unanimidade o parecer da relatora favorável ao processo. Vigésimo
120segundo ponto da pauta: Processo 050/2008/CAJ/UFG - SICAD – Profª. Renata Cristina de
121Sousa Nascimento – do interesse da Coordenação do Curso de História, relatado pela Profª. Luciana
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122de Oliveira Berreta, a relatora listou algumas correções e achou melhor devolver o processo para a
123coordenação para que sejam efetuadas algumas correções, o processo foi devolvido. Vigésimo
124terceiro ponto da pauta: Processo 051/2008/CAJ/UFG - SICAD – Profª. Cláudia Graziela
125Ferreira Lemes – do interesse da Coordenação do Curso de História, relatado pela Profª. Luciana de
126Oliveira Berreta. Em discussão e em seguida em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer
127da

relatora

favorável

ao

processo.

Vigésimo

quarto

ponto

da

pauta:

Processo

128052/2008/CAJ/UFG - SICAD – Profª. Ana Luisa Aguiar de Castro – do interesse da Coordenação
129do Curso de Zootecnia, relatado pela Profª. Cristiane Souza Borzuk. Em discussão e em seguida em
130votação, foi aprovado por unanimidade o parecer da relatora favorável ao processo. Vigésimo
131quinto ponto da pauta: Processo 053/2008/CAJ/UFG - SICAD – Profª. Vera Lúcia Banys – do
132interesse da Coordenação do Curso de Zootecnia, relatado pela Profª. Cristiane Souza Borzuk. Em
133discussão e em seguida em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer da relatora favorável
134ao processo. Vigésimo sexto ponto da pauta: Processo 054/2008/CAJ/UFG - SICAD – Prof.
135Edgar Alain Collao Saenz – do interesse da Coordenação do Curso de Zootecnia, relatado pela
136Profª. Cristiane Souza Borzuk. Em discussão e em seguida em votação, foi aprovado por
137unanimidade o parecer da relatora favorável ao processo. Vigésimo sétimo ponto da pauta:
138Processo 055/2008/CAJ/UFG - SICAD – Prof. Fernando José dos Santos Dias – do interesse da
139Coordenação do Curso de Zootecnia, relatado pela Profª. Cristiane Souza Borzuk. Em discussão e
140em seguida em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer da relatora favorável ao processo.
141Vigésimo oitavo ponto da pauta: Processo 056/2008/CAJ/UFG - SICAD – Prof. Américo Nunes
142da Silveira Neto – do interesse da Coordenação do Curso de Agronomia, relatado pela Profª.
143Santinha Neuda Alves do Lago de Assis. Em discussão e em seguida em votação, foi aprovado por
144unanimidade o parecer da relatora favorável ao processo. Vigésimo nono ponto da pauta:
145Processo 057/2008/CAJ/UFG - SICAD – Prof. Helder Barbosa Paulino – do interesse da
146Coordenação do Curso de Agronomia, relatado pela Profª. Santinha Neuda Alves do Lago de Assis.
147Em discussão e em seguida em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer da relatora
148favorável ao processo. Trigésimo ponto da pauta: Processo 058/2008/CAJ/UFG - SICAD – Prof.
149Fernando Simões Gielfi – do interesse da Coordenação do Curso de Agronomia, relatado pela Profª.
150Santinha Neuda Alves do Lago de Assis. Em discussão e em seguida em votação, foi aprovado por
151unanimidade o parecer da relatora favorável ao processo. Trigésimo primeiro ponto da pauta:
152Processo 059/2008/CAJ/UFG - SICAD – Prof. Manuel Gabino Crispim Churata Masca – do
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153interesse da Coordenação do Curso de Agronomia, relatado pela Profª. Santinha Neuda Alves do
154Lago de Assis. Em discussão e em seguida em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer da
155relatora

favorável

ao

processo.

Trigésimo

segundo

ponto

da

pauta:

Processo

156060/2008/CAJ/UFG - SICAD – Prof. Marco Aurélio Carbone Carneiro – do interesse da
157Coordenação do Curso de Agronomia, relatado pela Profª. Santinha Neuda Alves do Lago de Assis.
158Em discussão e em seguida em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer da relatora
159favorável ao processo. Trigésimo terceiro ponto da pauta: Processo 061/2008/CAJ/UFG 160SICAD – Prof. Euter Paniago Júnior – do interesse da Coordenação do Curso de Agronomia,
161relatado pela Profª. Santinha Neuda Alves do Lago de Assis. Em discussão e em seguida em
162votação, foi aprovado por unanimidade o parecer da relatora favorável ao processo. Trigésimo
163quarto ponto da pauta: Processo 062/2008/CAJ/UFG - SICAD – Prof. Darly Geraldo de Sena
164Júnior – do interesse da Coordenação do Curso de Agronomia, relatado pela Profª. Santinha Neuda
165Alves do Lago de Assis. Em discussão e em seguida em votação, foi aprovado por unanimidade o
166parecer da relatora favorável ao processo. Trigésimo quinto ponto da pauta: Processo
167063/2008/CAJ/UFG - SICAD – Prof. Vilmar Antônio Ragagnin – do interesse da Coordenação do
168Curso de Agronomia, relatado pela Profª. Santinha Neuda Alves do Lago de Assis. Em discussão e
169em seguida em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer da relatora favorável ao processo.
170Trigésimo sexto ponto da pauta: Processo 064/2008/CAJ/UFG - SICAD – Prof. Hamilton Seron
171Pereira – do interesse da Coordenação do Curso de Agronomia, relatado pela Profª. Santinha Neuda
172Alves do Lago de Assis. Em discussão e em seguida em votação, foi aprovado por unanimidade o
173parecer da relatora favorável ao processo. Trigésimo sétimo ponto da pauta: Processo
174065/2008/CAJ/UFG - SICAD – Prof. Márcio Koetz – do interesse da Coordenação do Curso de
175Agronomia, relatado pela Profª. Santinha Neuda Alves do Lago de Assis. Em discussão e em
176seguida em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer da relatora favorável ao processo.
177Trigésimo oitavo ponto da pauta: Processo 066/2008/CAJ/UFG - SICAD – Profª. Silvia Correa
178Santos – do interesse da Coordenação do Curso de Agronomia, relatado pela Profª. Santinha Neuda
179Alves do Lago de Assis. Em discussão e em seguida em votação, foi aprovado por unanimidade o
180parecer da relatora favorável ao processo. Trigésimo nono ponto da pauta: Processo
181067/2008/CAJ/UFG - SICAD – Profª. Luciana Celeste Carneiro – do interesse da Coordenação do
182Curso de Agronomia, relatado pela Profª. Santinha Neuda Alves do Lago de Assis. Em discussão e
183em seguida em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer da relatora favorável ao processo.
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184Quadragésimo ponto da pauta: Processo 068/2008/CAJ/UFG - SICAD – Profª. Dinalva
185Donizete Ribeiro – do interesse da Coordenação do Curso de Geografia, relatado pelo Prof. Samuel
186Mariano Gislon da Silva. Em discussão e em seguida em votação, foi aprovado por unanimidade o
187parecer do relator favorável ao processo. Quadragésimo primeiro ponto da pauta: Processo
188069/2008/CAJ/UFG - SICAD – Profª. Rosana Alves Ribas Moragas – do interesse da Coordenação
189do Curso de Geografia, relatado pelo Prof. Samuel Mariano Gislon da Silva. Em discussão e em
190seguida em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer do relator favorável ao processo.
191Quadragésimo segundo ponto da pauta: Processo 070/2008/CAJ/UFG - SICAD – Profª. Zilda
192de Fátima Mariano – do interesse da Coordenação do Curso de Geografia, relatado pelo Prof.
193Samuel Mariano Gislon da Silva. Em discussão e em seguida em votação, foi aprovado por
194unanimidade o parecer do relator favorável ao processo. Quadragésimo terceiro ponto da pauta:
195Processo 071/2008/CAJ/UFG - SICAD – Prof. Hildeu Ferreira da Assunção – do interesse da
196Coordenação do Curso de Geografia, relatado pelo Prof. Samuel Mariano Gislon da Silva. Em
197discussão e em seguida em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer do relator favorável ao
198processo. Quadragésimo quarto ponto da pauta: Processo 072/2008/CAJ/UFG - SICAD – Prof.
199Iraci Scopel – do interesse da Coordenação do Curso de Geografia, relatado pelo Prof. Samuel
200Mariano Gislon da Silva. Em discussão e em seguida em votação, foi aprovado por unanimidade o
201parecer do relator favorável ao processo. Quadragésimo quinto ponto da pauta: Processo
202073/2008/CAJ/UFG - SICAD – Prof. João Batista Pereira Cabral – do interesse da Coordenação do
203Curso de Geografia, relatado pelo Prof. Samuel Mariano Gislon da Silva. Em discussão e em
204seguida em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer do relator favorável ao processo.
205Quadragésimo sexto ponto da pauta: Processo 74/2008/CAJ/UFG - SICAD – Prof. Dimas
206Moraes Peixinho – do interesse da Coordenação do Curso de Geografia, relatado pelo Prof. Samuel
207Mariano Gislon da Silva. Em discussão e em seguida em votação, foi aprovado por unanimidade o
208parecer do relator favorável ao processo. Quadragésimo sétimo ponto da pauta: Processo
209075/2008/CAJ/UFG - SICAD – Prof. Henrique Almeida Fernandes – do interesse da Coordenação
210do Curso de Física, relatado pela Profª. Sandra Aparecida Benite Ribeiro e lido pela Profª. Fabiana
211Cristina Oliveira A. de Melo. Em discussão em seguida em votação foi aprovado o parecer da
212relatora

favorável

ao

processo.

Quadragésimo

oitavo

ponto

da

pauta:

Processo

213076/2008/CAJ/UFG - SICAD – Prof. Alessandro Martins – do interesse da Coordenação do Curso
214de Física, relatado pela Profª. Sandra Aparecida Benite Ribeiro e lido pela Profª. Fabiana Cristina
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215Oliveira A. de Melo. Em discussão em seguida em votação foi aprovado o parecer da relatora
216favorável ao processo. Quadragésimo nono ponto da pauta: Processos de Estágio Probatório e
217Progressão Horizontal - Processo 23070.019265/2007-38 – Prof. Rogério Elias Rabelo –
218Progressão Horizontal, relatado pela Profª. Cristiane Souza Borzuk. Em discussão e em seguida em
219votação, foi aprovado por unanimidade o parecer da relatora favorável ao processo. Processo
22023070.001838/2008-58 – Prof. Edésio Fialho dos Reis – Progressão Horizontal, relatado pela Profª.
221Cristiane Souza Borzuk. Em discussão e em seguida em votação, foi aprovado por unanimidade o
222parecer da relatora favorável ao processo. Qüinquagésimo ponto da pauta: Outros Assuntos – A
223Profª. Luciana Aparecida Elias, comentou que sente falta de funcionários no período noturno na
224Unidade Jatobá, pois, os professores ficam sem apoio como: material didático, cópias e telefone. A
225Presidente respondeu que estão chegando novos assistentes administrativos e que verificará a
226possibilidade de encaminhar um para trabalhar no período noturno. Em seguida o Prof. Marcos
227Antonio Menezes fez reclamação quanto a falta de algumas lâmpadas na UEG. A Presidente
228respondeu que estas solicitações devem ser passadas para o Servidor Ricardo Porto Simões Mathias.
229Neste momento o Professor Marco Aurélio Carbone Carneiro disse que falaria de dois assuntos:
230Primeiro: Esclarecimento quanto à duplicidade de carga horária no SICAD no caso da
231especialização ele disse que tem que informar que esta carga horária é conjugada e realmente curso
232de especialização que o aluno paga não pode contabilizar as horas no SICAD. Segundo: Reunião
233CEPEC – O Prof. Marco Aurélio Carbone Carneiro disse que está preocupado com as alterações na
234resolução 456 (quatrocentos e cinqüenta e seis) referentes a liberação para mestrado/doutorado,
235informou ainda que irá solicitar a direção uma reunião extraordinária do conselho diretor para tratar
236desta questão. Neste momento o Prof. Marcos Antonio Menezes comentou que já tem uma lista
237com dezoito professores que querem fazer doutorado em educação. A Profª.Elizabeth Gottschalg
238Raimann disse que o Curso de Pedagogia tem urgência em encaminhar os professores para o
239doutorado. Neste momento o acadêmico Maurício Joaquim de Souza solicitou a liberação da
240biblioteca central. A Presidente respondeu que é complicado fazer essa liberação, pois, os livros
241estão encaixotados para fazer a mudança de local, o que pode ser feito é uma solicitação para as
242coordenações, para que os professores evitem pedir pesquisas neste mês. Informou ainda que talvez
243na próxima semana a biblioteca já fique pronta. Em seguida a Presidente avisou que chegaram
244quatro pedidos de livros e que estes estarão disponíveis na secretaria administrativa para as
245coordenações verificarem, e solicitou que as coordenações dos cursos de enfermagem e matemática
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246agilizem seus pedidos de livros. Em seguida a Profª. Zilda de Fátima Mariano avisou que o SIEC
247teve problemas técnicos e o CERCOMP teve que retirar a página do ar para corrgir os problemas e
248pede que os professores façam o projeto no word, pois a página já está funcionando novamente e se
249tiver outros problemas ela tentará mudar a data de entrega, mas até o momento a data continua
250sendo 24/03/2008 (vinte e quatro de março de dois mil e oito). Neste momento a Profª. Cristiane
251Souza Borzuk solicitou a possibilidade de estabelecer quota de cópias para as coordenações da
252Unidade Riachuelo. A Presidente respondeu que verificará a quantidade disponível para estabelecer
253estas quotas. Em seguida a Presidente informou aos conselheiros que a coordenação do Curso de
254Psicologia procurou a direção do Campus no sentido de deixar a permanência do Curso de
255Psicologia na Unidade Riachuelo, porém os recursos para este curso estão sendo aplicados na
256Unidade Jatobá. A Presidente disse ainda que o Curso de História também tem o interesse de ficar
257na Unidade Riachuelo. Após discussões sobre o assunto a Presidente disse que as discussões sobre
258Plano Diretor serão retomadas e os cursos terão que ser ouvidos. Neste momento a Profª. Fabiana
259Cristina Oliveira A. de Melo informou sobre a instalação do comitê de ética interno e que as
260coordenações já comecem a pensar para montar uma comissão com os interessados. Em seguida a
261Presidente relembrou que amanhã não será feriado. Nada mais havendo a tratar, a Srª. Presidente
262declara encerrada a sessão às (16:40) dezesseis horas e quarenta minutos, da qual, para constar, eu
263Marinalva de Oliveira Teixeira, lavrei a presente ata que, lida e se achada em conforme, segue
264assinada pelo Presidente dos trabalhos e pelos conselheiros presentes à discussão e votação………..
265Silvia Correa Santos ____________________________________________________________
266Alessandro Martins______________________________________________________________
267Ana Lúcia Rezende Souza________________________________________________________
268Carla Afonso da S. Bitencourt Braga _______________________________________________
269Cristiane Souza Borzuk _________________________________________________________
270Dinalva Donizete Ribeiro________________________________________________________
271Edney Rocha Freitas ___________________________________________________________
272Elizabeth Gottschalg Raimann____________________________________________________
273Euter Paniago Júnior ___________________________________________________________
274Fabiana Cristina Oliveira A. de Melo______________________________________________
275Flávio Pereira Diniz ___________________________________________________________
276João Batista Pereira Cabral _____________________________________________________
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277Luciana Aparecida Elias_______________________________________________________
278Luciana de Oliveira Berreta_____________________________________________________
279Marco Aurélio Carbone Carneiro ________________________________________________
280Marcos Antonio Menezes______________________________________________________
281Marilda Maria Ferreira Soares___________________________________________________
282Maurício Joaquim de Souza_____________________________________________________
283Otajiba Antônio da Silva_______________________________________________________
284Paulo Roberto Rodrigues Meira _________________________________________________
285Santinha Neuda Alves do Lago de Assis___________________________________________
286Samuel Mariano Gislon da Silva_________________________________________________
287Suely dos Santos Silva_________________________________________________________
288Vera Lúcia Banys_____________________________________________________________
289Zilda de Fátima Mariano _______________________________________________________
290Marinalva de Oliveira Teixeira __________________________________________________
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