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JATAÍ, REALIZADA EM 30 DE MAIO DE 2007.
1Aos trinta dias (30) do mês de maio (05) do ano de dois mil e sete (2007), às quatorze horas e trinta minutos
2(14:30) reuniram-se, no Mini-Auditório do Centro de Ciências Agrárias e Biológicas Campus Jataí/UFG, sob
3a 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. Maria Raquel Isnard Moulin, Vice-Coordenadora do Curso de Medicina Veterinária;
6Prof. Marcos Antônio de Menezes, representando a Coordenação do Curso de História; Prof. Edney Rocha
7Freitas, Coordenador do Curso de Educação Física; Prof. Euter Paniago Júnior, Vice-Coordenador do Curso
8de Agronomia; Prof. Flávio Raimundo de Souza, Vice-Coordenador do Curso de Matemática; Prof. José
9Silvio de Oliveira, Coordenador do Curso de Pedagogia; Prof a. Maria de Fátima Pessoa de Assis,
10Coordenadora do Curso de Psicologia; Prof. Paulo Roberto Rodrigues Meira, Coordenador do Curso de
11Química, Profª. Elaine Cristina Castelhano Barbosa, Coordenadora do Curso de Ciências Biológicas; Prof a.
12Santinha Neuda A. do L. de Assis, Coordenadora do Curso de Letras (Português e Inglês); Prof. Edgar Alain
13Collao Saez, representando a Coordenação 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 Bruno Loureiro da Silva, Marilda Maria Ferreira Soares e Cínara
19Carvalho Cardoso, representantes dos servidores técnico-administrativos, o acadêmico Maurício J. de Souza,
20representante dos discentes, as professoras Cristiane de Souza Borzuk e Priscila Saemi Matsunaga do curso
21de Psicologia e a Profª. Silvia Sobral Costa do curso de Ciências Biológicas. Verificado o “quorum”, o Sr.
22Presidente declarou abertos os trabalhos, começando pelo primeiro ponto da pauta: Apreciação e votação
23da ata da reunião do dia 18/05/2007 (dezoito de maio de dois mil e sete), porém, o Presidente informa que
24devido a greve dos servidores técnico-administrativos do quadro de pessoal da UFG, a mesma não pôde ser
25concluída e será apreciada na próxima reunião. Segundo ponto da pauta: Informes - O Presidente informou
26que recebeu um documento solicitando espaço no Conselho Diretor para apresentação de uma das Chapas
27que concorrem à Direção do Campus, diante disso diz que não cabe ao Conselho manifestar-se em relação às
28ações políticas do Campus e que independentemente de que chapa fosse, seria necessário ser solicitado com
29antecedência, a fim de constar nos pontos de pauta da reunião. O Presidente prosseguiu informando que para
30conhecimento do Conselho foi distribuído a cada um o Croqui com o projeto de reforma da área
31administrativa do Prédio da Riachuelo. Em seguida diz que uma das Empresas responsáveis pela implantação
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32das Usinas de Álcool em Jataí, solicitou agendamento de reunião com os representantes dos cursos de
33Agronomia, Ciências Biológicas e Geografia, bem como com os demais interessados, a fim de discutir
34assuntos referentes às propostas da Usina e o apoio do Campus à mesma. Logo após, o Sr. Presidente
35informa que devido à greve dos servidores técnico-administrativos da UFG, o Campus tem enfrentado alguns
36transtornos no que diz respeito a solicitação de viagens à Goiânia, pois não há como efetuar abastecimento
37dos veículos, diante disso pede compreensão por parte das coordenações. Em seguida, comunica que foi
38solicitado junto à Receita Federal, dois ônibus e um veiculo utilitário para o Campus e que conforme
39contatos mantidos há uma grande possibilidade de atendimento à solicitação. O Presidente avisa que foi
40enviado ao Campus um convite da Prefeitura para participação da comunidade universitária na comemoração
41ao Aniversário de Jataí. Em relação ao feriado ser na quinta-feira, decide-se que o Campus funcionará
42normalmente na sexta-feira, seguindo o critério adotado em Goiânia. Informou ainda que em relação a Bolsa
43Permanência, Bolsa Alimentação, os resultados já foram divulgados. Ressalta que os alunos contemplados
44com a Bolsa alimentação não necessitarão comprovar a alimentação junto a UFG e devem informar na
45secretaria administrativa os dados bancários para que seja efetuado o depósito, os sessenta e três (63) alunos
46selecionados pelo PROCOM, para concorrerem a Bolsa Permanência, passarão por um processo de seleção
47por parte dos coordenadores dos projetos aprovados. O Presidente avisa que conforme costume do Campus, a
48da Festa Junina será organizada pelas Comissões de Formandos do Ano de 2007, sob supervisão da servidora
49Rosely Ribeiro Lima e ocorrerá nos dias quinze (15) e dezesseis (16) de junho no pátio do Campus da
50Riachuelo. Na oportunidade a Profª. Silvia Sobral, representante do Campus junto ao Conselho de
51Bibliotecas da UFG, pede a palavra e relata que foi convocada a participar de uma reunião em Goiânia e que
52chegando lá foi informada que a reunião havia sido adiada, ainda assim repassa informações sobre os
53pedidos de livros do CAJ, e avisa que parte dos livros já foram adquiridos, alguns estão esgotados e novas
54licitações foram abertas. O Presidente comenta sobre o sistema de compras. Em seguida, o Presidente
55informa que recebeu um documento feito pela Profª. Cristiane Borzuk, relatando um fato desagradável
56ocorrido entre a mesma e o servidor Adilson Batista de Moura e outro documento feito pelo servidor
57relatando os fatos, diante disso, esclarece que por se tratar de questões administrativas, os fatos serão
58apurados e as providências tomadas. Em relação à Eleição para Direção do Campus, o Presidente comenta
59que como é do conhecimento dos Conselheiros duas Chapas foram escritas, uma composta pela Profª. Vera
60Lúcia Dias da Silva Fontana e Profª. Santinha Neuda Alves do Lago de Assis e a outra composta pela Profª.
61Silvia Correa Santos e Prof. João Batista Pereira Cabral, dessa forma espera que os candidatos cultivem um
62ambiente harmonioso, onde propostas sejam discutidas. O Presidente ainda comenta sobre a satisfação de ter
63administrado o Campus e de ter consciência de dever cumprido. Parabeniza a Comissão Eleitoral pelo
64excelente trabalho desenvolvido. Em seguida a Conselheira Maria de Lourdes, avisa que o Edital do
65PROLICEN lhe chegou ao conhecimento já com data tardia, com pouco tempo para os professores se
66organizarem, comenta que entrou em contato com a UFG em Goiânia, a fim de prorrogar o prazo, porém o
67pedido foi negado. A Profª. Eliana pede aos professores que não tiveram seus projetos PROLICEN

68selecionados, que procurem a PROGRAD a fim de tomarem conhecimento dos problemas encontrados.
69Ainda com a palavra a professora fala sobre a aprovação do Projeto Político Pedagógico da Zootecnia e
70parabeniza os responsáveis pela elaboração do mesmo. O Conselheiro Washington convida os conselheiros
71presentes para participarem da Palestra em comemoração ao Dia do Geógrafo, a realizar-se no mesmo dia, à
72noite. A Conselheira Suely avisa que conforme falado no Conselho da FEJ, o pagamento dos professores
73será efetuado até o dia dez de junho (10/06). O Presidente comenta sobre o pagamento da rescisão de
74contrato aos professores pertencentes ao quadro de pessoal da FEJ que passaram para o quadro de pessoal da
75UFG, avisa que a FEJ está tomando as providências. O Conselheiro Dirceu diz que este é um assunto de
76grande preocupação da ADCAJ. Em seguida o Presidente sugere que seja feita inversão de ponto de pauta, o
77item treze (13) seja discutido primeiramente. Em discussão e em seguida em votação, o conselho aprova a
78inversão. Desta forma passa-se a aprovação do décimo terceiro ponto de pauta - Processo nº.
79101/2007/CAJ/UFG – Projeto Político Pedagógico do Curso de Psicologia – Interesse da Coordenação de
80Psicologia, relatado pelo Conselheiro José Silvio de Oliveira. Em discussão foram feitos, foram feitos vários
81questionamentos em relação à quantidade de professores necessários para atender a demanda de alunos,
82sobre as modalidades e ênfases. Foram feitos esclarecimentos sobre o assunto. A Conselheira Maria de
83Fátima, diz que o Projeto foi elaborado baseado nas atuais necessidades da sociedade. Profª. Eliana sugere
84que sejam anexadas cartas de aprovação das professoras do curso em relação ao Projeto e parabeniza as
85responsáveis pela elaboração do Projeto. Todos os questionamentos foram esclarecidos, desta forma
86colocado em votação, foi aprovado o parecer do relator favorável ao processo, registrando-se vinte e um (21)
87votos favoráveis e uma (01) abstenção. O Presidente agradece a participação das professoras do curso de
88Psicologia na apresentação do Projeto. Passa-se ao terceiro ponto de pauta: Disciplinas de Núcleo Livre do
89Curso de Matemática. O relator Prof. Flávio diz que como há apenas duas (02) disciplinas com ele, e já que a
90data de inclusão no sistema vai até o dia seis de julho (06/07), as disciplinas ficaram para serem aprovadas na
91próxima reunião do Conselho. Disciplina de Núcleo Livre do Curso de Pedagogia: Irracionalidade do
92Capitalismo, relatada pelo Conselheiro José Silvio. Em discussão e em seguida em votação, foi aprovado por
93unanimidade o parecer do relator, favorável à disciplina. Disciplinas de Núcleo Livre do Curso de Educação
94Física: Ruralidade, Educação e Educação Física; Esportes de Aventura I; e O Corpo e seus Movimentos
95Rítmicos e Expressivos, relatadas pelo Conselheiro Edney. Em discussão e em seguida em votação, foi
96aprovado o parecer do relator, favorável às disciplinas, registrando-se dezesseis (16) votos favoráveis e uma
97(01) abstenção. Quarto ponto de pauta: Processo nº. 095/2007/CAJ/UFG – Solicitação de Prorrogação do
98Período de Afastamento para Conclusão da Pós-Graduação/Doutorado – Interesse da Coordenação de Letras
99– Prof. Silvio Ribeiro da Silva, relatado pelo Conselheiro Marco Aurélio Carbone Carneiro. Em discussão
100foram feitos questionamentos, os quais foram esclarecidos, em seguida em votação foi aprovado por
101unanimidade o parecer do relator, favorável ao processo. Quinto ponto de pauta: Processo
102097/2007/CAJ/UFG – Interesse da Coordenação de Matemática – Profª. Luciana Aparecida Elias, relatado
103pelo Conselheiro Washington. Em discussão e em seguida em votação, foi aprovado por unanimidade o

104parecer do relator, favorável ao processo. Sexto ponto de pauta: Processo nº. 098/2007/CAJ/UFG –
105Interesse da Coordenação de Matemática – Prof. Claudiney Goulart, relatado pelo Conselheiro Edgar Alain
106Collao Saez. O Conselheiro informou que acabara de receber o processo, ainda assim relata o processo e diz
107que o mesmo atende as exigências. O Conselheiro Marco Aurélio, diz que é necessário o plano de trabalho,
108diante disso pede vistas no Processo. Sétimo ponto de pauta: Processo nº. 096/2007/CAJ/UFG – Relatório
109Semestral de Pós-Graduação/Doutorado 2º Semestre de 2006 – Interesse da Coordenação de Letras – Prof.
110Silvio Ribeiro da Silva, relatado pela Conselheira Maria Raquel. Em discussão e em seguida em votação, foi
111aprovado por unanimidade o parecer da relatora, favorável ao Processo, desde que acrescentado o
112comprovante de matricula. Oitavo ponto de pauta: Processo nº. 100/2007/CAJ/UFG – Interesse da
113Coordenação de Medicina Veterinária – Prof. Rogério Elias Rabelo, relatado pelo Conselheiro Marco
114Aurélio. Em discussão e em seguida em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer do relator,
115favorável ao processo. Nono ponto de pauta: Processo nº. 092/2007/CAJ/UFG – Evento de Extensão e
116Cultura – II Seminário de Estágio Supervisionado – Interesse da Coordenação de Ciências Biológicas –
117Profª. Elci Ferreira Mendes Piochon, relatado pela Conselheira Maria de Lourdes. Em discussão e em
118seguida em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer da relatora, favorável ao processo. Décimo
119ponto de pauta: Processo nº. 093/2007/CAJ/UFG – Evento de Extensão e Cultura – IV Semana de
120Biologia (SEMABIO) – Interesse da Coordenação de Ciências Biológicas, relatado pela Conselheira Maria
121de Lourdes. A relatora manifestou-se desfavorável ao Processo, pois uma vez que há geração de receita é
122necessário anexar Plano de Trabalho. Como o Evento acontecerá na próxima semana, o Presidente comunica
123que entrará em contato com a PROJUR a fim de encontrar a melhor forma de resolver a situação. Décimo
124Primeiro ponto de pauta: Processo nº. 094/2007/CAJ/UFG – Projeto Educação Ambiental nas Regiões de
125Implantação das Pequenas Centrais Hidrelétricas Irara, Jataí e Retiro Vermelho: Capacitação para
126Professores Multiplicadores – Interesse da Coordenação de Ciências Biológicas – Profª. Elci Piochon,
127relatado pela Conselheira Maria de Lourdes. A Conselheira apresentou parecer desfavorável, pois não foi
128especificado quem custeará as despesas com a locomoção dos envolvidos no projeto, desta forma o Projeto
129retornará à coordenação para que sejam tomadas as devidas providências. Décimo Segundo ponto de pauta:
130Processo nº. 099/2007/CAJ/UFG – Prestação de Serviços – Site da I Semana de Ciências Exatas do
131CAJ/UFG – Interesse da Coordenação de Matemática – Profª. Luciana de Oliveira Berreta, relatado pela
132Conselheira Maria de Lourdes. Em discussão e em seguida em votação, foi aprovado por unanimidade o
133parecer da relatora, favorável ao processo. Outros assuntos – O Presidente comenta que recebeu um
134documento solicitando inserir como ponto de pauta o preenchimento do diário de classe, diante disso
135esclarece que tal assunto deve ser tratado na reunião da Mini-Câmara de Graduação. O Presidente diz ao
136Conselho que se o mesmo entender como necessário, que seja marcada uma reunião para apresentação das
137Chapas que concorrem à Direção do Campus. A Conselheira Santinha Neuda, solicita que o pedido seja
138retirado e o justifica. A Conselheira Maria de Lourdes, comenta sobre a possibilidade dos projetos serem
139aprovados na Mini-Câmara de Extensão e Cultura, e posteriormente serem homologados no Conselho

140Diretor. O Presidente esclarece que por enquanto será necessário passarem pelo Conselho. Em relação ao
141regimento o Presidente diz que a intenção é que ele seja aprovado ainda durante o mandato desta direção.
142Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declara encerrada a sessão às (17: 45) dezessete horas e
143quarenta e cinco minutos, da qual, para constar, eu, Cíntia Epfânia Alves lavrei a presente ata que, lida e se
144achada em conforme, segue assinada pelo Presidente dos trabalhos e pelos conselheiros presentes à discussão
145e votação................................................................................................................................................................
146Edésio Fialho dos Reis _____________________________________________________________
147Adriana Rodrigues Ribeiro __________________________________________________________
148Alessandro Martins ________________________________________________________________
149Bruno Loureiro da Silva ____________________________________________________________
150Cínara Carvalho Cardoso ___________________________________________________________
151Dirceu Luiz Hermann ______________________________________________________________
152Edgar Alain Collao Saez ___________________________________________________________
153Edney Rocha Freitas _______________________________________________________________
154Elaine Cristina Castelhano Barbosa ___________________________________________________
155Euter Paniago Júnior _______________________________________________________________
156Flávio Raimundo de Souza __________________________________________________________
157José Silvio de Oliveira _____________________________________________________________
158Marco Aurélio Carbone Carneiro _____________________________________________________
159Marcos Antônio de Menezes ________________________________________________________
160Maria de Fátima Pessoa de Assis _____________________________________________________
161Maria de Lourdes F. dos Santos Paniago _______________________________________________
162Maria Raquel Isnard Moulin ________________________________________________________
163Marilda Maria Ferreira Soares _______________________________________________________
164Maurício J. de Souza ______________________________________________________________
165Paulo Roberto Rodrigues Meira ______________________________________________________
166Santinha Neuda A. do L. de Assis ____________________________________________________
167Suely dos Santos Silva _____________________________________________________________
168Vera Lúcia Dias da Silva Fontana ____________________________________________________
169Washington Mendonça Moragas _____________________________________________________
170Cíntia Epfânia Alves _______________________________________________________________

