SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
CAMPUS JATAÍ
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DO
CAMPUS JATAÍ, REALIZADA EM 26 DE MARÇO DE 2008.
1Aos vinte e seis (26) dias do mês de março (03) do ano de dois mil e oito (2008) às quinze horas e
2vinte minutos (15:20) reuniram-se na sala de Metodologia do Curso de Pedagogia, Unidade
3Riachuelo, Campus Jataí/UFG, sob a presidência da Diretora do CAJ, Profa. Silvia Correa Santos,
4os membros do Conselho Prof. Alessandro Martins, Coordenador do Curso de Física; Profª. Ana
5Lúcia Rezende de Souza, Coordenadora do Curso de Enfermagem; Profª. Carla Afonso da S.
6Bitencourt Braga, Coordenadora do Curso de Medicina Veterinária; Prof a. Cristiane Souza Borzuk,
7Coordenadora do Curso de Psicologia; Prof. Edney Rocha Freitas, Coordenador do Curso de
8Educação Física; Profa. Elizabeth Gottschalg Raimann, Coordenadora do Curso de Pedagogia; Prof.
9Euter Paniago Júnior, Coordenador do Curso de Agronomia; Prof a. Fabiana Cristina Silveira Alves
10de Melo, representando a Coordenação do Curso de Biomedicina; Profa. Luciana Aparecida Elias,
11Coordenadora do Curso de Matemática; Profa. Luciana de Oliveira Berreta, Coordenadora do Curso
12de Ciência da Computação; Prof. Marcos Antônio de Menezes, Coordenador do Curso de História;
13Prof. Paulo Roberto Rodrigues Meira, Coordenador do Curso de Química; Prof. Samuel Mariano da
14Silva, Coordenador do Curso de Ciências Biológicas; Prof a. Santinha Neuda Alves do Lago,
15Coordenadora do Curso de Letras (Português e Inglês); Prof a. Vera Lúcia Banys, Coordenadora do
16Curso de Zootecnia; Prof. Marco Aurélio Carbone Carneiro, Coordenador do Programa de Pós17Graduação em Agronomia; Profa. Zilda de Fátima Mariano, Assessora de Extensão e Cultura do
18CAJ; Profª. Vera Lúcia Dias da Silva Fontana, representante dos professores adjuntos; Prof a. Suely
19dos Santos Silva, representante dos professores assistentes; os servidores Flávio Pereira Diniz,
20Otajiba Antônio da Silva e Marilda Maria Ferreira Soares, representantes dos servidores técnico21administrativos; Maurício Joaquim de Souza, representante dos discentes, e o Prof. João Batista
22Pereira Cabral, Vice-Diretor do CAJ. Verificado o “quorum”, a Sr a. Presidente declarou abertos os
23trabalhos, solicitando inversão do primeiro ponto da pauta pelo terceiro, sendo aceita por todos.
24Terceiro ponto da pauta: Apreciação e votação das atas das reuniões dos dias 13/12/2007
25(treze de dezembro de dois mil e sete), 11/02/2008 (onze de fevereiro de dois mil e oito),
2620/02/2008 (vinte de fevereiro de dois mil e oito), 25/02/2008 (vinte e cinco de fevereiro de dois
27mil e oito), 28/02/2008 (vinte e oito de fevereiro de dois mil e oito) e 05/03/2008 (cinco de
28março de dois mil e oito) - Em discussão e em seguida em votação foi aprovada a ata do dia
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2913/12/2007 (treze de dezembro de dois mil e sete), registrando-se 14 (quatorze) votos favoráveis e
3006 (seis) abstenções. Em discussão e em seguida em votação foi aprovada a ata do dia 11/02/2008
31(onze de fevereiro de dois mil e oito), registrando-se 13 (treze) votos favoráveis e 07 (sete)
32abstenções. Em discussão e em seguida em votação foi aprovada a ata do dia 20/02/2008 (vinte de
33fevereiro de dois mil e oito), registrando-se 15 (quinze) votos favoráveis e 07 (sete) abstenções. Em
34discussão e em seguida em votação foi aprovada a ata do dia 25/02/2008 (vinte e cinco de fevereiro
35de dois mil e oito), registrando-se 16 (dezesseis) votos favoráveis e 05 (cinco) abstenções. Em
36discussão e em seguida em votação foi aprovada a ata do dia 28/02/2008 (vinte e oito de fevereiro
37de dois mil e oito), registrando-se 19 (dezenove) votos favoráveis e 04 (quatro) abstenções. Em
38discussão e em seguida em votação foi aprovada a ata do dia 05/03/2008 (cinco de março de dois
39mil e oito), registrando-se 16 (dezesseis) votos favoráveis e 04 (quatro) abstenções. Finalizada a
40votação, a Presidente solicitou a inversão do primeiro ponto da pauta pelo segundo, sendo aceita por
41todos. Segundo ponto da pauta: Informes - (1) Atraso de aulas do semestre: A Presidente
42informou que, provavelmente, as aulas do 1º (primeiro) semestre de 2008 (dois mil e oito) não serão
43finalizadas na época prevista devido ao fato dos professores que prestaram concurso em fevereiro e
44março não terem sido chamados ainda; (2) Concurso professores substitutos FEJ: A Presidente
45comunicou que o edital para professores substitutos da FEJ será aberto na próxima semana; (3)
46Previsão de viagens: A Presidente solicitou aos coordenadores que enviem, até 15/04/2008 (quinze
47de abril de dois mil e oito), a previsão de viagens para este ano. O documento deve ser entregue na
48Secretaria Administrativa aos cuidados da servidora Marinalva de Oliveira Teixeira; (4) Concurso 49Curso de Pedagogia: A Presidente informou que o concurso para professor efetivo para o curso de
50Pedagogia terá início dia 31/03/2008 (trinta e um de março de dois mil e oito). Disse ainda que a
51banca desse concurso seria votada nesta reunião. Constituição da banca: Prof. Cristóvão Giovani
52Purgarelli, Profa. Vânia Carmem Lima e Prof a. Luciene Lima de Assis Pires. Em discussão e em
53seguida em votação foi aprovada por unanimidade esta banca; (5) Restaurante SPAZZIO: A Profa
54Suely dos Santos Silva solicitou a palavra para informar que o Restaurante Spazzio está servindo
55refeições para professores da UFG com acerto no início de cada mês. Disse também que os
56interessados devem entrar em contato com a servidora Priscilla Poanca de Oliveira na Secretaria
57Administrativa da Unidade Riachuelo; (6) Patrimônio: A servidora Sônia Regina de Almeida
58Cabral solicitou a palavra para pedir aos professores compreensão e paciência em relação à demora
59na distribuição de materiais. Finalizados os informes, a Presidente iniciou o primeiro ponto da
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60pauta: Solicitação para cursar disciplina (reingresso) - A acadêmica Gláucia Garcia de Souza,
61do curso de Ciências Biológicas, em conjunto com mais 02 (duas) discentes, solicitou cursar a
62disciplina de Bioquímica com outro professor. Em discussão surgiram 02 (duas) propostas: 1) não
63votar a solicitação e 2) votar a solicitação. Em votação, decidiu-se pela segunda proposta,
64registrando-se 15 (quinze) votos favoráveis, 03 (três) contrários e 05 (cinco) abstenções. Quarto
65ponto da pauta: Processo nº. 098/2008/CAJ/UFG - Projeto: Atendimento clínico-ambulatorial e
66cirúrgico a pequenos animais no Campus Jataí/UFG - Bolsa PROBEC - do interesse da
67Coordenação do Curso de Medicina Veterinária - Profª. Cecília Nunes Moreira Sandrini, relatado
68pela Profª. Zilda de Fátima Mariano e lido pelo servidor Flávio Pereira Diniz. Em discussão e em
69seguida em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer da relatora favorável ao processo.
70Quinto ponto da pauta: Processo nº. 100/2008/CAJ/UFG - Projeto: Aprendendo climatologia
71utilizando uma estação meterológica - Bolsa PROBEC - do interesse da Coordenação do Curso de
72Geografia - Profª. Zilda de Fátima Mariano, relatado pela Profª. Zilda de Fátima Mariano e lido pelo
73servidor Flávio Pereira Diniz. Em discussão, decidiu-se por não votar este processo devido ao fato
74da interessada ser a relatora. Sexto ponto da pauta: Processo nº. 101/2008/CAJ/UFG - Projeto:
75Cerrado em Evidência - do interesse da Coordenação do Curso de Geografia - Profª. Andréa Pereira
76Pinto, relatado pela Profª. Zilda de Fátima Mariano e lido pelo servidor Flávio Pereira Diniz. Em
77discussão e em seguida em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer da relatora favorável
78ao processo. Sétimo ponto da pauta: Processo nº. 102/2008/CAJ/UFG - Projeto: Geocientista Por
79um Dia - Bolsa PROBEC - do interesse da Coordenação do Curso de Geografia - Prof. João Batista
80Pereira Cabral, relatado pela Profª. Zilda de Fátima Mariano e lido pelo servidor Flávio Pereira
81Diniz. Em discussão e em seguida em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer da relatora
82favorável ao processo. Oitavo ponto da pauta: Processo nº. 103/2008/CAJ/UFG - Projeto: A
83Entomologia como ferramenta no ensino de Ciências no Ensino Fundamental - Bolsa PROBEC - do
84interesse da Coordenação do Curso de Agronomia - Prof. Fernando Simões Gielfi, relatado pela
85Profª. Zilda de Fátima Mariano e lido pelo servidor Flávio Pereira Diniz. Em discussão e em
86seguida em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer da relatora favorável ao processo.
87Nono ponto da pauta: Processo nº. 104/2008/CAJ/UFG - Projeto: arquivos escolares do
88município de Jataí - Bolsa PROBEC - do interesse da Secretaria Administrativa - Servidor: Rodolfo
89Peres Rodrigues, relatado pela Profª. Zilda de Fátima Mariano e lido pelo servidor Flávio Pereira
90Diniz. Em discussão e em seguida em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer da relatora

3

91favorável ao processo. Décimo ponto da pauta: Processo nº. 105/2008/CAJ/UFG - Projeto:
92Insetos no Folclore- Bolsa PROBEC - do interesse da Coordenação do Curso de Agronomia - Prof.
93Fernando Simões Gielfi, relatado pela Profª. Zilda de Fátima Mariano e lido pelo servidor Flávio
94Pereira Diniz. Em discussão e em seguida em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer da
95relatora

favorável

ao

processo.

Décimo

primeiro

ponto

da

pauta:

Processo

nº.

96106/2008/CAJ/UFG - Projeto: Top English - Bolsa PROBEC - do interesse da Coordenação do
97Curso de Letras - Profª. Santinha Neuda Alves do Lago de Assis, relatado pela Profª. Zilda de
98Fátima Mariano e lido pelo servidor Flávio Pereira Diniz. Em discussão e em seguida em votação,
99foi aprovado por unanimidade o parecer da relatora favorável ao processo. Décimo segundo ponto
100da pauta: Processo nº. 107/2008/CAJ/UFG - Projeto: Web Site: uma estratégia de ensino em
101Biologia Celular e Histologia - do interesse da Coordenação do Curso de Medicina Veterinária 102Profª. Maria Raquel Isnard Moulin, relatado pela Profª. Zilda de Fátima Mariano e lido pelo
103servidor Flávio Pereira Diniz. Em discussão e em seguida em votação, foi aprovado por
104unanimidade o parecer da relatora favorável ao processo. Décimo terceiro ponto da pauta:
105Processo nº. 109/2008/CAJ/UFG - Projeto: O Campus em Campo - Bolsa PROBEC - do interesse
106da Coordenação do Curso de Letras - Profª. Maria de Lourdes Faria dos Santos Paniago, relatado
107pela Profª. Zilda de Fátima Mariano e lido pelo servidor Flávio Pereira Diniz. Em discussão e em
108seguida em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer da relatora favorável ao processo.
109Décimo quarto ponto da pauta: Processo nº. 110/2008/CAJ/UFG - Projeto: Programa de
110Atendimento ao Idoso - Bolsa PROBEC - do interesse da Coordenação do Curso de Educação
111Física - Profª. Lílian Ferreira Rodrigues Brait, relatado pela Profª. Zilda de Fátima Mariano e lido
112pelo servidor Flávio Pereira Diniz. Em discussão e em seguida em votação, foi aprovado por
113unanimidade o parecer da relatora favorável ao processo. Décimo quinto ponto da pauta:
114Processo nº. 111/2008/CAJ/UFG - Projeto: Experiência e Educação em Arte - Bolsa PROBEC 115do interesse da Coordenação do Curso de História - Prof. Márcio Pizarro Noronha, relatado pela
116Profª. Zilda de Fátima Mariano e lido pelo servidor Flávio Pereira Diniz. Em discussão e em
117seguida em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer da relatora favorável ao processo.
118Décimo sexto ponto da pauta: Processo nº. 112/2008/CAJ/UFG - Projeto: Arte & Psicanálise:
119grupo de leitura e de ação artístico-cultural - do interesse da Coordenação do Curso de História 120Prof. Márcio Pizarro Noronha, relatado pela Profª. Zilda de Fátima Mariano e lido pelo servidor
121Flávio Pereira Diniz. Em discussão e em seguida em votação, foi aprovado por unanimidade o
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122parecer da relatora favorável ao processo. Décimo sétimo ponto da pauta: Processo nº.
123114/2008/CAJ/UFG - Projeto: Reaplicação, Reprodução e Disseminação de Sementes de Milho
124Crioulo e Implantação de um Banco de Sementes: estratégia para Autonomia de Agricultores
125Familiares em Jataí (GO) - Bolsa PROBEC - do interesse da Coordenação do Curso de Geografia 126Profª. Dinalva Donizete Ribeiro, relatado pela Profª. Zilda de Fátima Mariano e lido pelo servidor
127Flávio Pereira Diniz. Em discussão e em seguida em votação, foi aprovado por unanimidade o
128parecer da relatora favorável ao processo. Décimo oitavo ponto da pauta: Processo nº.
129115/2008/CAJ/UFG – Prestação de Serviço: Mexa-se e Viva Melhor - Bolsa PROBEC - do
130interesse da Coordenação do Curso de Educação Física - Profª. Marinês Conceição Rieth Corrêa,
131relatado pela Profª. Zilda de Fátima Mariano e lido pelo servidor Flávio Pereira Diniz. Em
132discussão e em seguida em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer da relatora favorável
133ao processo. Décimo nono ponto da pauta: Processo nº. 116/2008/CAJ/UFG - Projeto: Museus e
134Sítios Arqueológicos - Bolsa PROBEC - do interesse da Coordenação do Curso de História - Profª.
135Keila Maria de Faria, relatado pela Profª. Zilda de Fátima Mariano e lido pelo servidor Flávio
136Pereira Diniz. Em discussão e em seguida em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer da
137relatora favorável ao processo. Vigésimo ponto da pauta: Processo nº. 117/2008/CAJ/UFG 138Curso: O Ensino da Língua Portuguesa no 6º ao 9º ano em Discussão - Bolsa PROBEC - do
139interesse da Coordenação do Curso de Letras - Profª. Eliana Melo Machado Moraes, relatado pela
140Profª. Zilda de Fátima Mariano e lido pelo servidor Flávio Pereira Diniz. Em discussão e em
141seguida em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer da relatora favorável ao processo.
142Vigésimo primeiro ponto da pauta: Processo nº. 119/2008/CAJ/UFG - Projeto: A utilização de
143tecnologias de informação e comunicação (Tic’S) para o ensino e divulgação da Física - Bolsa
144PROBEC - do interesse da Coordenação do Curso de Física - Prof. Henrique Almeida Fernandes,
145relatado pela Profª. Zilda de Fátima Mariano e lido pelo servidor Flávio Pereira Diniz. Em
146discussão e em seguida em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer da relatora favorável
147ao processo. Vigésimo segundo ponto da pauta: Processo nº. 120/2008/CAJ/UFG - Projeto:
148Cirquim Show da Química - Bolsa PROBEC - do interesse da Coordenação do Curso de Química 149Profª. Maria Helena Sousa, relatado pela Profª. Zilda de Fátima Mariano e lido pelo servidor Flávio
150Pereira Diniz. Em discussão e em seguida em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer da
151relatora

favorável

ao

processo.

Vigésimo
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ponto

da
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152121/2008/CAJ/UFG - Projeto: Orientação sobre a importância do exame citopatológico na
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153prevenção do câncer do colo uterino em Unidades Básicas de Saúde de Jataí (GO) - Bolsa PROBEC
154- do interesse da Coordenação do Curso de Ciências Biológicas - Profª. Fabiana Cristina Silveira
155Alves de Melo, relatado pela Profª. Zilda de Fátima Mariano e lido pelo servidor Flávio Pereira
156Diniz. Em discussão e em seguida em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer da relatora
157favorável ao processo. Vigésimo quarto ponto da pauta: Processo nº. 122/2008/CAJ/UFG 158Projeto: Semeart - Bolsa PROBEC - do interesse da Coordenação do Curso de Educação Física 159Profª. Keila Márcia Ferreira de Macedo Carvalho, relatado pela Profª. Zilda de Fátima Mariano e
160lido pelo servidor Flávio Pereira Diniz. Em discussão e em seguida em votação, foi aprovado por
161unanimidade o parecer da relatora favorável ao processo. Vigésimo quinto ponto da pauta:
162Processo nº. 123/2008/CAJ/UFG - Curso: Escutar, conhecer e integrar: acompanhamento
163psicológico a criança no Lar Transitório em Jataí- GO - Bolsa PROBEC - do interesse da
164Coordenação do Curso de Psicologia - Profª. Cristiane Souza Borzuk, relatado pela Profª. Zilda de
165Fátima Mariano e lido pelo servidor Flávio Pereira Diniz. Em discussão e em seguida em votação,
166foi aprovado por unanimidade o parecer da relatora favorável ao processo. Vigésimo sexto ponto
167da pauta: Processo nº. 124/2008/CAJ/UFG - Projeto: Contando a História da Física através do
168Teatro - Bolsa PROBEC - do interesse da Coordenação do Curso de Física - Profª. Kamila
169Rodrigues Coelho, relatado pela Profª. Zilda de Fátima Mariano e lido pelo servidor Flávio Pereira
170Diniz. Em discussão e seguida em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer da relatora
171favorável ao processo. Vigésimo sétimo ponto da pauta: Processo nº. 125/2008/CAJ/UFG 172Projeto: Efeitos da colaboração direta dos segmentos educacionais na alfabetização científica dos
173alunos da disciplina de Física - Bolsa PROBEC - do interesse da Coordenação do Curso de Física 174Prof. Márcio do Nascimento Gomes, relatado pela Profª. Zilda de Fátima Mariano e lido pelo
175servidor Flávio Pereira Diniz. Em discussão e em seguida em votação, foi aprovado por
176unanimidade o parecer da relatora favorável ao processo. Após a leitura dos pareceres referentes aos
177Projetos de Extensão, o servidor Flávio Pereira Diniz solicitou a leitura do parecer de mais um
178projeto, o que foi aceito por todos. Processo nº. 118/2008/CAJ/UFG - Projeto: Cursinho Atitude 179BOLSA PROBEC - do interesse da Coordenação do Curso de Agronomia - Prof. Helder Barbosa
180Paulino, relatado pela Profª. Zilda de Fátima Mariano e lido pelo servidor Flávio Pereira Diniz. Em
181discussão e em seguida em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer da relatora favorável
182ao processo. Finalizadas as apreciações e votações dos Projetos de Extensão houve inversão de
183pauta para o ponto 52 (cinqüenta e dois). Qüinquagésimo segundo ponto da pauta: Processos de
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Probatório

e

Progressão

Horizontal

-

Estágio

Probatório:

Processo

no.

18523070.010046/2006-11 - do interesse do Prof. Alessandro Martins, relatado pela CAD e lido pela
186Profª. Vera Lúcia Dias da Silva Fontana. Em discussão e em seguida em votação, foi aprovado por
187unanimidade o parecer da comissão favorável ao processo. Processo no. 23070.010043/2006-79 188do interesse do Prof. Alysson Tobias Ribeiro da Cunha, relatado pela CAD e lido pela Profª. Vera
189Lúcia Dias da Silva Fontana. Em discussão e em seguida em votação, foi aprovado por
190unanimidade o parecer da comissão favorável ao processo. Processo no. 23070.010074/2006-20 191do interesse do Prof. Américo Nunes da Silveira Neto, relatado pela CAD e lido pela Profª. Vera
192Lúcia Dias da Silva Fontana. Em discussão e em seguida em votação, foi aprovado por
193unanimidade o parecer da comissão favorável ao processo. Processo no. 23070.012338/2006-80 194do interesse da Profa Carla Afonso da Silva B. Braga, relatado pela CAD e lido pela Profª. Vera
195Lúcia Dias da Silva Fontana. Em discussão e em seguida em votação, foi aprovado por
196unanimidade o parecer da comissão favorável ao processo. Processo no. 23070.010403/2006-32 197do interesse do Prof. Darly Geraldo de Sena Junior, relatado pela CAD e lido pela Profª. Vera Lúcia
198Dias da Silva Fontana. Em discussão e em seguida em votação, foi aprovado por unanimidade o
199parecer da comissão favorável ao processo. Processo no. 23070.015272/2006-80 - do interesse do
200Prof. Edgar Alain Collao Saenz, relatado pela CAD e lido pela Profª. Vera Lúcia Dias da Silva
201Fontana. Em discussão e em seguida em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer da
202comissão favorável ao processo. Processo no. 23070.010371/2006-75 - do interesse da Profa. Elaine
203Cristina C. Barbosa, relatado pela CAD e lido pela Profª. Vera Lúcia Dias da Silva Fontana. Em
204discussão e em seguida em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer da comissão favorável
205ao processo. Processo no. 23070.012295/2006-32 – do interesse da Profa. Elizabeth Gottschalg
206Raimann, relatado pela CAD e lido pela Profª. Vera Lúcia Dias da Silva Fontana. Em discussão e
207em seguida em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer da comissão favorável ao
208processo. Processo no. 23070.010100/2006-10 - do interesse do Prof. Euter Paniago Júnior, relatado
209pela CAD e lido pela Profª. Vera Lúcia Dias da Silva Fontana. Em discussão e em seguida em
210votação, foi aprovado por unanimidade o parecer da comissão favorável ao processo. Processo no.
21123070.008453/2006-50 - do interesse da Profa. Eva Aparecida de Oliveira, relatado pela CAD e lido
212pela Profª. Vera Lúcia Dias da Silva Fontana. Em discussão e em seguida em votação, foi aprovado
213por unanimidade o parecer da comissão favorável ao processo. Processo no. 23070.010105/2006-42
214- do interesse do Prof. Fernando José dos Santos Dias, relatado pela CAD e lido pela Profª. Vera
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215Lúcia Dias da Silva Fontana. Em discussão e em seguida em votação, foi aprovado por
216unanimidade o parecer da comissão favorável ao processo. Processo no. 23070.010080/2006-87 217do interesse do Prof. Frederico Augusto G. Guilherme, relatado pela CAD e lido pela Profª. Vera
218Lúcia Dias da Silva Fontana. Em discussão e em seguida em votação, foi aprovado por
219unanimidade o parecer da comissão favorável ao processo. Processo no. 23070010374/2006-17 - do
220interesse do Prof. Giovanni Cavichioli Petrucelli, relatado pela CAD e lido pela Profª. Vera Lúcia
221Dias da Silva Fontana. Em discussão e em seguida em votação, foi aprovado por unanimidade o
222parecer da comissão favorável ao processo. Processo no. 23070.010059/2006-81 - do interesse do
223Prof. Helder Barbosa Paulino, relatado pela CAD e lido pela Profª. Vera Lúcia Dias da Silva
224Fontana. Em discussão e em seguida em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer da
225comissão favorável ao processo. Processo no. 23070.010064/2006-94 - do interesse do Prof.
226Henrique Almeida Fernandes, relatado pela CAD e lido pela Profª. Vera Lúcia Dias da Silva
227Fontana. Em discussão e em seguida em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer da
228comissão favorável ao processo. Processo no. 23070.010098/2006-89 - do interesse da Profa.
229Luciana de Oliveira Berreta, relatado pela CAD e lido pela Profª. Vera Lúcia Dias da Silva Fontana.
230Em discussão e em seguida em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer da comissão
231favorável ao processo. Processo no. 23070.010082/2006-76 - do interesse do Prof. Marcos Antonio
232de Menezes, relatado pela CAD e lido pela Profª. Vera Lúcia Dias da Silva Fontana. Em discussão e
233em seguida em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer da comissão favorável ao
234processo. Processo no. 23070.010088/2006-43 - do interesse do Prof. Marcos Leandro Mendes
235Carvalho, relatado pela CAD e lido pela Profª. Vera Lúcia Dias da Silva Fontana. Em discussão e
236em seguida em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer da comissão favorável ao
237processo. Processo no. 23070.010084/2006-65 - do interesse da Profa. Maria de Lourdes F. dos S.
238Paniago, relatado pela CAD e lido pela Profª. Vera Lúcia Dias da Silva Fontana. Em discussão e em
239seguida em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer da comissão favorável ao processo.
240Processo no. 23070.015078/2006-02 - do interesse do Prof. Matheus de Souza Lima Ribeiro,
241relatado pela CAD e lido pela Profª. Vera Lúcia Dias da Silva Fontana. Em discussão e em seguida
242em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer da comissão favorável ao processo. Processo
243no. 23070.010066/2006-83 - Paulo Roberto Rodrigues Meira, relatado pela CAD e lido pela Profª.
244Vera Lúcia Dias da Silva Fontana. Em discussão e em seguida em votação, foi aprovado por
245unanimidade o parecer da comissão favorável ao processo. Processo no. 23070.012303/2006-41 -
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246do interesse da Profa. Renata Cristina de S. Nascimento, relatado pela CAD e lido pela Profª. Vera
247Lúcia Dias da Silva Fontana. Em discussão e em seguida em votação, foi aprovado por
248unanimidade o parecer da comissão favorável ao processo. Processo no. 23070.010062/2006-03 249do interesse do Prof. Silvio Luiz de Oliveira, relatado pela CAD e lido pela Profª. Vera Lúcia Dias
250da Silva Fontana. Em discussão e em seguida em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer
251da comissão favorável ao processo. Processo no. 23070.010045/2006-68 - do interesse da Profa.
252Suely dos Santos Silva, relatado pela CAD e lido pela Profª. Vera Lúcia Dias da Silva Fontana. Em
253discussão e em seguida em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer da comissão favorável
254ao processo. Processo no. 23070.010038/2006-66 - do interesse da Profa. Suely Lima de Assis
255Pinto, relatado pela CAD e lido pela Profª. Vera Lúcia Dias da Silva Fontana. Em discussão e em
256seguida em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer da comissão favorável ao processo.
257Processo no. 23070.010070/2006-41 - do interesse da Profa. Vera Lúcia Dias da Silva Fontana,
258relatado pela CAD e lido pela Profª. Vera Lúcia Dias da Silva Fontana. Em discussão e em seguida
259em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer da comissão favorável ao processo. Processo
260no. 23070012332/2006-11 - do interesse do Prof. Fabiano Rodrigues de Melo, relatado pela CAD e
261lido pela Profª. Vera Lúcia Dias da Silva Fontana. Em discussão e em seguida em votação, foi
262aprovado por unanimidade o parecer da comissão favorável ao processo. Progressão Horizontal:
263Processo no. 23070.008084/2006-03 - do interesse do Prof. Fernando Simões Gielfi, relatado pela
264CAD e lido pela Profª. Vera Lúcia Dias da Silva Fontana. Em discussão e em seguida em votação,
265foi aprovado por unanimidade o parecer da comissão favorável ao processo. Vigésimo oitavo ponto
266da pauta: Processo nº. 077/2008/CAJ/UFG - Projeto de Pesquisa - Reaplicação, reprodução e
267disseminação de sementes de milho crioulo e implantação de um banco de sementes: estratégia para
268autonomia de agricultura familiares em Jataí (GO) - do interesse da Coordenação de Geografia 269Profª. Dinalva Donizete Ribeiro, relatado pelo Presidente da Comissão do Conselho Diretor. Em
270discussão e em seguida em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer do relator favorável ao
271processo. Vigésimo nono ponto da pauta: Processo nº. 078/2008/CAJ/UFG - Projeto de Pesquisa
272- Avaliação da eficácia de testes laboratoriais na detecção de alterações hepáticas e renais de cães 273do interesse da Coordenação do Curso de Medicina Veterinária - Profª. Cecília Nunes Moreira
274Sandrini, relatado pelo Presidente da Comissão do Conselho Diretor. Em discussão e em seguida
275em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer do relator favorável ao processo. Trigésimo
276ponto da pauta: Processo nº. 079/2008/CAJ/UFG - Projeto de Pesquisa - Influência das principais
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277enfermidades na avaliação Clínica-Laboratorial e no metabolismo oxidativo dos Neutrófilos em
278bezerros Girolando - do interesse da Coordenação do Curso de Medicina Veterinária - Profª. Cecília
279Nunes Moreira Sandrini relatado pelo Presidente da Comissão do Conselho Diretor. Em discussão e
280em seguida em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer do relator favorável ao processo.
281Trigésimo primeiro ponto da pauta: Processo nº. 080/2008/CAJ/UFG - Projeto de Pesquisa - As
282fiandeiras de Jataí: uma memória se perdendo no tempo - do interesse da Coordenação do Curso de
283História - Profª. Simone Aparecida Borges, relatado pelo Presidente da Comissão do Conselho
284Diretor. Em discussão e em seguida em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer do relator
285favorável ao processo. Trigésimo segundo ponto da pauta: Processo nº. 081/2008/CAJ/UFG 286Projeto de Pesquisa - Análise da resistência parcial e da Tolerância de Genótipos de soja a ferrugem
287asiática - do interesse da Coordenação do Curso de Agronomia - Profª. Luciana Celeste Carneiro,
288relatado pelo Presidente da Comissão do Conselho Diretor. Em discussão e em seguida em votação,
289foi aprovado por unanimidade o parecer do relator favorável ao processo. Trigésimo terceiro
290ponto da pauta: Processo nº. 082/2008/CAJ/UFG - Projeto de Pesquisa - Fungos micorrízicos
291arbusculares em área degradada pela construção de uma pequena central hidrelétrica: ocorrência,
292diversidade e contribuição na revegetação - do interesse da Coordenação do Curso de Agronomia 293Prof. Marco Aurélio Carbone Carneiro, relatado pelo Presidente da Comissão do Conselho Diretor.
294Em discussão e em seguida em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer do relator
295favorável ao processo. Trigésimo quarto ponto da pauta: Processo nº. 083/2008/CAJ/UFG 296Projeto de Pesquisa - Avaliação de fertilizantes para aplicação via solo e via foliar - do interesse da
297Coordenação do Curso de Agronomia - Prof. Hamilton Seron Pereira, relatado pelo Presidente da
298Comissão do Conselho Diretor. Em discussão e em seguida em votação, foi aprovado por
299unanimidade o parecer do relator favorável ao processo. Trigésimo quinto ponto da pauta:
300Processo nº. 084/2008/CAJ/UFG - Projeto de Pesquisa - Riqueza de mamíferos terrestres não
301voadores de médio e grande porte na Mata do Açude, Jataí - GO - do interesse da Coordenação do
302Curso de Agronomia - Prof. Hamilton Seron Pereira, relatado pelo Presidente da Comissão do
303Conselho Diretor. Em discussão e em seguida em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer
304do relator favorável ao processo. Trigésimo sexto ponto da pauta: Processo nº.
305085/2008/CAJ/UFG - Projeto de Pesquisa - Aspectos vocais de um grupo de mico-estrela
306(Callithrix penicillata É. Geoffroy, 1812) e sazonalidade da dieta e área de forrageio em fragmento
307urbano de cerrado, Jataí, Goiás - do interesse da Coordenação do Curso de Ciências Biológicas -
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308Prof. Fabiano Rodrigues Melo, relatado pelo Presidente da Comissão do Conselho Diretor. Em
309discussão e em seguida em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer do relator favorável ao
310processo. Trigésimo sétimo ponto da pauta: Processo nº. 086/2008/CAJ/UFG - Projeto de
311Pesquisa - Influência dos Metais sobre a fisiologia e bioquímica das leveduras e da fermentação
312alcoólica - do interesse da Coordenação do Curso de Ciências Biológicas - Prof. Samuel Mariano
313Gislon da Silva, relatado pelo Presidente da Comissão do Conselho Diretor. Em discussão e em
314seguida em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer do relator favorável ao processo.
315Trigésimo oitavo ponto da pauta: Processo nº. 087/2008/CAJ/UFG - Projeto de Pesquisa 316Efeitos de Borda em dois Fragmentos de Cerrado Sentido Restrito no Município de Jataí, Sudoeste
317do Estado de Goiás - do interesse da Coordenação do Curso de Ciências Biológicas - Prof. Matheus
318de Souza Lima Ribeiro, relatado pelo Presidente da Comissão do Conselho Diretor. Em discussão e
319em seguida em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer do relator favorável ao processo.
320Trigésimo nono ponto da pauta: Processo nº. 088/2008/CAJ/UFG - Projeto de Pesquisa 321Avaliação da capacidade de coordenação de cátions metálicos em ácidos húmicos procedentes da
322área de influência direta da usina hidrelétrica de Espora - GO - do interesse da Coordenação do
323Curso de Química - Prof. Giovanni Cavichioli Petrucelli, relatado pelo Presidente da Comissão do
324Conselho Diretor. Em discussão e em seguida em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer
325do

relator

favorável

ao

processo.

Quadragésimo

ponto

da

pauta:

Processo

nº.

326089/2008/CAJ/UFG - Projeto de Pesquisa - Estudos visando avaliar quais os fatores que
327influenciam na acidez do abacaxi cultivado na região de Caiapônia - GO, Sudoeste de Goiás - do
328interesse da Coordenação do Curso de Química - Prof. Paulo Roberto Rodrigues Meira, relatado
329pelo Presidente da Comissão do Conselho Diretor. Em discussão e em seguida em votação, foi
330aprovado por unanimidade o parecer do relator favorável ao processo. Quadragésimo primeiro
331ponto da pauta: Processo nº. 090/2008/CAJ/UFG - Projeto de Pesquisa - Aplicação de métodos
332de previsão, para tomada de medidas mitigadoras, quanto aos impactos ambientais nos meios físicos
333e sócio-ambientais na área de influência direta da usina hidrelétrica de Espora - GO - do interesse
334da Coordenação do Curso de Geografia - Prof. João Batista Pereira Cabral, relatado pelo Presidente
335da Comissão do Conselho Diretor. Em discussão e em seguida em votação, foi aprovado por
336unanimidade o parecer do relator favorável ao processo. Quadragésimo segundo ponto da pauta:
337Processo nº. 091/2008/CAJ/UFG - Projeto de Pesquisa - Avaliação da resistência do percevejo
338marron, Euschistus heros, e do percevejo verde pequeno, Piezodorus guildinii (Hemíptera:
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339Pentatomidade) a inseticidas - do interesse da Coordenação do Curso de Agronomia - Prof.
340Fernando Simões Gielfi, relatado pelo Presidente da Comissão do Conselho Diretor. Em discussão e
341em seguida em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer do relator favorável ao processo.
342Quadragésimo terceiro ponto da pauta: Processo nº. 092/2008/CAJ/UFG - Projeto de Pesquisa 343Estudo da concentração de metais de transição em sedimentos na área de influência direta da usina
344hidrelétrica de Espora - Goiás - do interesse da Coordenação do Curso de Física - Prof. Alessandro
345Martins, relatado pelo Presidente da Comissão do Conselho Diretor. Em discussão e em seguida em
346votação, foi aprovado por unanimidade o parecer do relator favorável ao processo. Quadragésimo
347quarto ponto da pauta: Processo nº. 093/2008/CAJ/UFG - Projeto de Pesquisa - Alterações
348físicas e químicas do solo após a aplicação de calcário e gesso agrícola em área de plantio direto 349do interesse da Coordenação do Curso de Agronomia - Prof. Helder Barbosa Paulino, relatado pelo
350Presidente da Comissão do Conselho Diretor. Em discussão e em seguida em votação, foi aprovado
351por unanimidade o parecer do relator favorável ao processo. Quadragésimo quinto ponto da
352pauta: Processo nº. 094/2008/CAJ/UFG - Projeto de Pesquisa - Conhecendo os solos: Uma
353proposta de Educação Ambiental no Ensino Médio - do interesse da Coordenação do Curso de
354Agronomia - Prof. Helder Barbosa Paulino, relatado pelo Presidente da Comissão do Conselho
355Diretor. Em discussão, decidiu-se por retirar o processo de pauta, pois não se configurava como
356projeto de pesquisa, sendo, assim, enviado para a comissão do PROLICEN. Quadragésimo sexto
357ponto da pauta: Processo nº. 095/2008/CAJ/UFG - Projeto de Pesquisa - Análise da utilização e
358exploração didática de analogias no ensino de Biologia: um enfoque em ecologia o - do interesse da
359Coordenação do Curso de Ciências Biológicas - Prof. Matheus de Souza Lima Ribeiro, relatado
360pelo Presidente da Comissão do Conselho Diretor. Em discussão, decidiu-se por retirar o processo
361de pauta, pois não se configurava como projeto de pesquisa, sendo, assim, enviado para a comissão
362do PROLICEN. Quadragésimo sétimo ponto da pauta: Processo nº. 096/2008/CAJ/UFG 363Projeto de Pesquisa - Uso e manejo de solos arenosos e recuperação de áreas degradadas com areais
364no Sudoeste Goiano - do interesse da Coordenação do Curso de Geografia - Prof. Iraci Scopel,
365relatado pelo Presidente da Comissão do Conselho Diretor. Em discussão e em seguida em votação,
366foi aprovado por unanimidade o parecer do relator favorável ao processo. Quadragésimo oitavo
367ponto da pauta: Processo nº. 097/2008/CAJ/UFG - Projeto de Pesquisa - Indicadores sócio368econômico de Jataí - GO - do interesse da Coordenação do Curso de Geografia - Prof. Washington
369Mendonça Moragas, relatado pelo Presidente da Comissão do Conselho Diretor. Em discussão,

12

370decidiu-se por retirar o processo de pauta, pois existiam sérios problemas de estrutura no projeto.
371Quadragésimo nono ponto da pauta: Processo nº. 108/2008/CAJ/UFG - Projeto de Pesquisa 372Práticas de Subjetivação Desenvolvidas pelo Programa Televisivo “Supernanny” - do interesse da
373Coordenação do Curso de Letras - Profª. Maria de Lourdes Faria dos Santos Paniago, relatado pelo
374Presidente da Comissão do Conselho Diretor. Em discussão e em seguida em votação, foi aprovado
375por unanimidade o parecer do relator favorável ao processo. Após a leitura dos pareceres referentes
376aos Projetos de Pesquisa, o Presidente da Comissão do Conselho Diretor solicitou a leitura do
377parecer de mais um projeto, o que foi aceito por todos. Processo 2008/CAJUFG - Projeto de
378Pesquisa - Conteúdos gramaticais em livros didáticos do Ensino Fundamental e Médio: um estudo
379exploratório - do interesse da Coordenação do Curso de Letras - Profª. Eliana Melo Machado
380Moraes, relatado pelo Presidente da Comissão do Conselho Diretor. Em discussão e em seguida em
381votação, foi aprovado por unanimidade o parecer do relator favorável ao processo. Qüinquagésimo
382ponto da pauta: Processo nº. 099/2008/CAJ/UFG - Curso - Curso de Pós-Graduação Lato Sensu
383em Meio Ambiente: Educação e Gestão Ambiental - do interesse das Coordenações dos Cursos de
384Geografia, Ciências Biológicas e Pedagogia, relatado pela Profª. Luciana Aparecida Elias. Em
385discussão e em seguida em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer da relatora favorável
386ao processo. Qüinquagésimo primeiro ponto da pauta: Processo nº. 113/2008/CAJ/UFG - Curso
387- Curso de Especialização em Educação Infantil - do interesse da Coordenação dos Cursos de
388Pedagogia, relatado pelo Prof. Marco Aurélio Carbone Carneiro. Em discussão e em seguida em
389votação, foi aprovado por unanimidade o parecer do relator favorável ao processo. Qüinquagésimo
390terceiro ponto da pauta: Outros assuntos - A Presidente lembrou os membros da reunião
391extraordinária do Conselho Diretor marcada para o dia 09.04.2008 (nove de abril de dois mil e oito)
392às 14:00 hs (quatorze) no Auditório Maior da Unidade Jatobá. Nada mais havendo a tratar, a Sr a.
393Presidente declara encerrada a sessão às (18:00) dezoito horas, da qual, para constar, eu, Tatiana
394Diello Borges, lavrei a presente ata que, lida e se achada em conforme, segue assinada pela
395Presidente dos trabalhos e pelos conselheiros presentes à discussão e votação…..………………......
396Silvia Correa Santos _____________________________________________________________
397Alessandro Martins ______________________________________________________________
398Ana Lúcia Rezende de Souza ______________________________________________________
399Carla Afonso da S. Bitencourt Braga ________________________________________________
400Cristiane Souza Borzuk ___________________________________________________________
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401Edney Rocha Freitas _____________________________________________________________
402Elizabeth Gottschalg Raimann _____________________________________________________
403Euter Paniago Júnior _____________________________________________________________
404Fabiana Cristina Silveira Alves de Melo _____________________________________________
405Flávio Pereira Diniz _____________________________________________________________
406João Batista Pereira Cabral ________________________________________________________
407Luciana Aparecida Elias __________________________________________________________
408Luciana de Oliveira Berreta _______________________________________________________
409Marco Aurélio Carbone Carneiro ___________________________________________________
410Marcos Antônio de Menezes _______________________________________________________
411Marilda Maria Ferreira Soares _____________________________________________________
412Maurício Joaquim de Souza _______________________________________________________
413Otajiba Antônio da Silva _________________________________________________________
414Paulo Roberto Rodrigues Meira ____________________________________________________
415Samuel Mariano da Silva _________________________________________________________
416Santinha Neuda Alves do Lago ____________________________________________________
417Suely dos Santos Silva ___________________________________________________________
418Vera Lúcia Banys _______________________________________________________________
419Vera Lúcia Dias da Silva Fontana __________________________________________________
420Tatiana Diello Borges ___________________________________________________________
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