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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

CAMPUS JATAÍ 

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DO CAMPUS JATAÍ, 

REALIZADA EM 05 DE MARÇO DE 2010. 

 Aos cinco (05) dias do mês de março (03) do ano de dois mil e dez (2010) às dez horas e quatro minutos 1 

(10:04) reuniram-se na sala da antiga biblioteca da Unidade Riachuelo, Campus Jataí/UFG, sob a presidência 2 

do Diretor em Exercício do CAJ, Prof. João Batista Pereira Cabral, os membros do Conselho Diretor: Profª. 3 

Ana Luísa Aguiar de Castro, Coordenadora do Curso de Zootecnia; Prof.ª Alessandra Daflon dos Santos, 4 

Coordenadora do Curso de Psicologia, Prof. Ari Raimann, Coordenador do Curso de Pedagogia; Prof. 5 

Christian Dias Cabacinha, Coordenador do Curso de Engenharia Florestal; Profª. Cristiane José Borges, 6 

Coordenadora do Curso de Enfermagem; Profª. Cátia Regina Assis Almeida Leal, Coordenadora do Curso de 7 

Educação Física; Profª. Luciana Celeste Carneiro, Coordenadora do Curso de Agronomia; Prof. Henrique 8 

Almeida Fernandes, Coordenador do Curso de Física; Profª. Luciana Aparecida Elias, Coordenadora do 9 

Curso de Matemática; Profª. Luciana de Oliveira Berretta, Coordenadora do Curso de Ciência da 10 

Computação; Prof. Giovanni Cavichioli Petrucelli, Coordenador do Curso de Química; Prof. Thiago Andre 11 

Carreo Costa, Coordenador do Curso de Medicina Veterinária; Prof. Raimundo Agnelo Soares Pessoa, 12 

Coordenador do Curso de História; Prof. Nelson Rodrigo Pedon, Coordenador do Curso de Geografia; Prof. 13 

Roberto Borges Filho, Coordenador do Curso de Fisioterapia; Profª. Vânia Carmem Lima, Coordenadora do 14 

Curso de Letras; Prof. Luiz Antonio Serrão Contin, representando a Coordenação do Curso de Ciências 15 

Biológicas; Prof. Wagner Gouvea dos Santos, Coordenador do Curso de Biomedicina; Prof. Fabrízzio 16 

Alphonsus Alves Melo Nunes Soares, representantes dos professores assistentes; Profª. Cecília Nunes 17 

Moreira Sandrini, representante dos professores adjuntos; Prof. Dimas Moraes Peixinho, Coordenador do 18 

Curso de Mestrado em Geografia. A Profª. Zilda de Fátima Mariano, Presidente da CIS; Os Servidores 19 

Calixto Júnior de Souza, Marcos Humberto Silva de Assis, Michaela Andrea Bette Camara e Wesley Carmo 20 

Ramos, representando os servidores técnico-administrativos; O Acadêmico: Elias Menta Macedo  21 

representando os discentes; Verificado o “quórum”, o Sr. Presidente declarou abertos os trabalhos: Primeiro 22 

Ponto da Pauta – Informes –  Primeiro Informe: Pagamento dos Funcionários da FEJ -O Presidente 23 

informou que o pagamento dos professores e técnicos-administrativos da FEJ está atrasado e que a Reitoria 24 

está tentando marcar reunião com o Governador para resolver a questão, disse ainda que a Presidente da FEJ 25 

também está tentando marcar uma reunião para buscar soluções. Segundo Informe: Segurança no Campus 26 

– Em maio deve sair a licitação para segurança e será contratado para o Campus pelo menos mais um 27 

segurança. Terceiro Informe: Gratificação dos Coordenadores dos Cursos de Mestrado no Campus - O 28 

Presidente disse que será realizado um estudo junto a PRPPG para que seja paga uma gratificação para os 29 

coordenadores dos mestrados, pois os mesmos assim como os coordenadores de cursos também têm direito a 30 

receber.  Quarto Informe: Internet – O Presidente avisou que estão sendo tomadas providências para 31 

resolver a questão da internet no Campus e para isso será necessário comprar um nobreak que custa R$ 32 
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18.000,00 (dezoito mil reais), para tentar resolver o problema. Quinto Informe: Corte dos Pinus Unidade 33 

Riachuelo – O Presidente informou que estão ocorrendo muitos problemas com a população para efetuar o 34 

corte dos pinheiros, informou também que a documentação está toda correta e que o corte irá continuar. 35 

Disse que foi feito um acordo com os alunos que dentro de vinte dias será realizada uma reunião para tratar 36 

do reflorestamento com os Cursos de Engenharia Florestal, Agronomia e Biologia. O Prof. Christian Dias 37 

Cabacinha disse que esta questão gerou uma propaganda negativa para o Curso de Engenharia Florestal. O 38 

Presidente disse que no máximo em noventa dias começa o reflorestamento e que a Polícia Federal está 39 

dentro do Campus e que se o conselho achar que deve para o corte, então que o assunto seja discutido. A 40 

Técnica-administrativa Michaela Andrea Bette Camara questionou porque quando houve a discussão a 41 

indicação seria cortar um pinheiro e deixar outro e agora todos serão tirados. O Presidente disse que a 42 

decisão foi por questão   técnica, pois se tira um e deixa outro, a corrente de vento prejudica e torna o local 43 

perigoso. O Acadêmico Elias Menta Macedo disse se existe o laudo técnico não pode contestar a retirada dos 44 

pinheiros e que foi ajustado com os alunos que terá o reflorestamento. O Prof. Ari Raimann disse que 45 

também reconhece a necessidade técnica e fez o mesmo questionamento da Michaela, se há a necessidade de 46 

retirar todas as árvores. O Presidente respondeu novamente que este é o parecer técnico. O Prof. Christian 47 

Dias Cabacinha explicou que se trata de uma madeira muito fraca e que o espaçamento de três metros já 48 

propicia a quebra, e que se tira uma e deixa outra vai aumentar o perigo, disse ainda que o impacto visual da 49 

retirada é muito grande, mas tecnicamente a madeira é muito fraca. Neste momento o Presidente informou 50 

aos conselheiros que estava havendo problemas na área onde estavam sendo realizados os cortes e que ele 51 

teria que sair da reunião em seguida chamou a Profª. Zilda de Fátima Mariano para assumir a presidência da 52 

reunião. O Prof. Giovanni Cavichioli Petrucelli disse que independente do prejuízo ambiental tem que 53 

respeitar o parecer técnico e perguntou se será necessário esperar cair uma árvore para tomar atitudes, disse 54 

ainda que o plantio de espécies do cerrado tem mais haver com o local. O Prof. Wagner Gouvea dos Santos 55 

sugeriu que seja realizada um discussão mais ampla. O Prof. Dimas Moraes Peixinho disse que a 56 

movimentação em torno do caso é interessante, pois, fora em épocas de greve, esse é o maisor movimento 57 

que acontece no Campus e que a reação mostra que não foi feito o manejo para reposição. Disse também que 58 

o Campus deveria incorporar esse movimento para a necessidade de reflorestamento do Campus. O Prof. 59 

Chrisitan Dias Cabacinha disse que realmente faltou a questão de conversar com a sociedade, disse que 60 

concorda também que o manejo deveria ter sido feito a mais tempo, assim o impacto seria menor e disse que 61 

a condição imposta pelo CEGEF para dar continuidade às construções com a retirada dos pinus, por isso que 62 

há dez anos não foi pensado nisso, disse ainda que a discussão sobre reflorestamento deve ser para a cidade e 63 

não somente para o Campus. O Prof.Fabrízzio Alphonsus Alves Melo Nunes Soares disse que estamos em 64 

um ano eleitoral e que os políticos estão procurando construir sua imagem, disse ainda que isso poderia ser 65 

amenizado se tivesse tido um estudo junto a população para evitar que alguém apresentasse da situação. 66 

Disse também que há dez anos atrás a situação era bem diferente e como o Campus cresceu é normal que os 67 

problemas também cresçam, então é preciso melhorar a voz do Campus. A Presidente disse que as árvores 68 

tinham que ser cortadas e que a Prefeitura e a Secretaria do Meio Ambiente foram comunicadas. Disse ainda 69 

que as duas ruas laterais da Unidade Riachuelo correm mais perigo e se professores e alunos tinham dúvidas 70 



3 

 

deveriam tem procurado a direção para esclarecimentos. Após várias discussões chegou-se ao consenso de 71 

que seria feito um documento de esclarecimento. O Acadêmico Elias Menta Macedo solicitou que a 72 

documentação fosse passada para ele, para que ele possa conversar com seus pares e concordou com a 73 

proposta de fazer um documento. O Prof. Fabrízzio Alphonsus Alves Melo Nunes Soares sugeriu que a 74 

imprensa fosse convidada e enfatizasse em uma matéria para informar a população e mostrar que teremos 75 

melhoras. A Presidente solicitou nomes para a elaboração do documento, foram citados os seguintes: o 76 

Acadêmico Elias Menta Macedo, Christian Dias Cabacinha , o Técnico-adminsitrativo Calixto Júnior de 77 

Souza e o Prof. Luiz Antonio Serrão Contim. Em seguida foi votado o encaminhamento de fazer a carta e 78 

chamar a imprensa, foi registrada a unanimidade dos votos favoráveis à proposta. O Prof. Fabrízzio 79 

Alphonsus Alves Melo Nunes Soares sugeriu que pare o corte e recomece após alguns dias e nesse período 80 

faz a divulgação do caso. A Profª. Cecília Nunes Moreira Sandrini disse que se parar o corte dará mais força 81 

ao movimento. Sexto Informe – Coordenação de Recursos Humanos: A Coordenadora do setor de 82 

recursos humanos do CAJ informou que foi feita a solicitação de prorrogação do edital 098/2009 e que o 83 

caso foi passado para as coordenações de cursos responderem, porém apenas alguns responderam e que 84 

agora chegou mais uma solicitação que será encaminhada por e-mail e que o prazo para resposta é até o dia 85 

dez de março de dois mil e dez, após esse prazo ela irá encaminhar as respostas à PRODIRH. Em seguida ela 86 

informou que o SICAD deve ser entregue no RH com toda a documentação e que para o estágio probatório o 87 

PADOC deve ser feito até março e disse ainda que vai encaminhar o modelo à todos. Informou ainda que os 88 

processos de estágio probatório  que estão chegando não serão mais encaminhados pra a coordenação, os 89 

mesmos ficarão na coordenação do RH e o coordenador do curso deverá entregar os documentos necessários 90 

para o RH juntar ao processo, pois quando encaminha o processo para os professores muitos não cumprem o 91 

prazo. Segundo Ponto da Pauta - Processo 23070.023161/2009-90 – Unidade Concurso – Área: Química 92 

Geral - Recurso do interesse da Candidata Pollyanna Laurindo de Oliveira – Revisão de Prova, relatado pelo 93 

Prof. Ari Raimann, em discussão e em seguida em votação o relato foi aprovado por unanimidade, 94 

permanecendo a mesma ordem de colocação divulgada no resultado do concurso.  Terceiro Ponto da Pauta 95 

- Processo 23070.023146/2009-41 – Unidade Concurso – Área: Epidemiologia e Saúde/ Gestão Hospitalar e 96 

Laboratorial - Recurso do interesse da Candidata Lidiane Gaban – Recontagem de pontuação do curriculum 97 

vitae, relatado pelo Prof. Ari Raimann, em discussão e em seguida em votação o relato foi aprovado por 98 

unanimidade, permanecendo a mesma ordem de colocação divulgada no resultado do concurso.  Quarto 99 

Ponto da Pauta - Processo 23070.023136/2009-14 – Unidade Concurso – Área: Fisioterapia – Sub área: 100 

Semiologia Fisioterapêutica e Fisioterapia Geral - Recurso do interesse do Candidato Hugo Machado 101 

Sanchez – Revisão de Prova de títulos, relatado pelo Prof. Ari Raimann, em discussão e em seguida em 102 

votação o relato foi aprovado por unanimidade, indeferindo a solicitação do candidato, pois o mesmo teve 103 

tempo hábil para entregar os documentos. Em  discussão e em seguida em votação o relato foi aprovado por 104 

unanimidade. Quinto Ponto da Pauta – Outros Assuntos:O Prof. João Batista Pereira Cabral voltou para a 105 

reunião e avisou que a representante da OAB esteve no Campus, mas como a documentação do corte está 106 

toda correta, o corte dos pinheiros continuou. A Profª. Luciana de Oliveira Berreta falou que o laboratório de 107 

informática é trancado à noite e sempre amanhece aberto. O Prof. Giovanni Cavichioli Petrucelli disse que os 108 
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cursos noturnos do Jatobá estão com problemas para utilizar os recursos áudio visuais, pois o funcionário 109 

responsável por esta área está de férias, disse ainda que existem algumas áreas ou funções que não deveriam 110 

tirar férias em período de aulas e sugeriu que seja pensado a organização do período de férias dos 111 

funcionários. A Profª. Cátia Regina Assis Almeida Leal disse que na sala próximo a piscina existe muitos 112 

equipamentos caros e está com um vidro quebrado, disse ainda que já solicitou o reparo e ainda não foi 113 

consertado. O Prof. Christian Dias Cabacinha disse que chegaram muitos equipamentos do Curso de 114 

Engenharia Florestal e não tem onde colocar e sendo assim não tem como garantir a segurança. A Profª. 115 

Vânia Carmem Lima disse que a coordenação do Curso de Letras não tem impressora. O Prof. Christian Dias 116 

Cabacinha disse que a coordenação do Curso de Engenharia Florestal também não tem impressora. O Prof. 117 

João Batista Pereira Cabral disse que as providências para resolver o problema de impressoras, já estão sendo 118 

tomadas. O Prof. Henrique Almeida Fernandes questionou com é realizada a avaliação dos técnico-119 

administrativos e sugeriu que se crie um método de avaliação. A Técnica-administrativa Michaela Andrea 120 

Bette Câmara sugeriu que na avaliação entre um representante discente e um docente. O Prof. Fabrízzio 121 

Alphonsus Alves Melo Nunes Soares disse que o que aprova a pessoa é o estágio probatório então tem que 122 

buscar onde está o problema e tentar resolver.  Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou 123 

encerrada a reunião às 11:55 horas (onze horas e cinquenta e cinco minutos), com a presença dos seguintes 124 

conselheiros: Profª. Ana Luísa Aguiar de Castro, Coordenadora do Curso de Zootecnia; Prof. Alessandra 125 

Daflon dos Santos, Coordenadora do Curso de Psicologia, Prof. Ari Raimann, Coordenador do Curso de 126 

Pedagogia; Prof. Christian Dias Cabacinha, Coordenador do Curso de Engenharia Florestal; Profª. Cristiane 127 

José Borges, Coordenadora do Curso de Enfermagem; Profª. Cátia Regina Assis Almeida Leal, 128 

Coordenadora do Curso de Educação Física; Profª. Luciana Celeste Carneiro, Coordenadora do Curso de 129 

Agronomia; Prof. Henrique Almeida Fernandes, Coordenador do Curso de Física; Profª. Luciana Aparecida 130 

Elias, Coordenadora do Curso de Matemática; Profª. Luciana de Oliveira Berretta, Coordenadora do Curso 131 

de Ciência da Computação; Prof. Giovanni Cavichioli Petrucelli, Coordenador do Curso de Química; Prof. 132 

Thiago Andre Carreo Costa, Coordenador do Curso de Medicina Veterinária; Prof. Raimundo Agnelo Soares 133 

Pessoa, Coordenador do Curso de História; Prof. Nelson Rodrigo Pedon, Coordenador do Curso de 134 

Geografia; Prof. Roberto Borges Filho, Coordenador do Curso de Fisioterapia; Profª. Vânia Carmem Lima, 135 

Coordenadora do Curso de Letras; Prof. Luiz Antonio Serrão Contin, representando a Coordenação do Curso 136 

de Ciências Biológicas; Prof. Wagner Gouvea dos Santos, Coordenador do Curso de Biomedicina; Prof. 137 

Fabrízzio Alphonsus Alves Melo Nunes Soares, representantes dos professores assistentes; Profª. Cecília 138 

Nunes Moreira Sandrini, representante dos professores adjuntos; Prof. Dimas Moraes Peixinho, Coordenador 139 

do Curso de Mestrado em Geografia. A Profª. Zilda de Fátima Mariano, Presidente da CIS; Os Servidores 140 

Calixto Júnior de Souza, Marcos Humberto Silva de Assis, Michaela Andrea Bette Camara e Wesley Carmo 141 

Ramos, representando os servidores técnico-administrativos; O Acadêmico: Elias Menta Macedo 142 

representando os discentes, da qual, para constar, eu, Marinalva de Oliveira Teixeira, lavrei a presente ata 143 

que, lida e se achada em conforme, segue assinada pela Presidente dos trabalhos e pelos conselheiros  144 

presentes à discussão e  votação........................................................................................................................... 145 

João Batista Pereira Cabral_______________________________________________________ 146 
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Ana Luísa Aguiar de Castro______________________________________________________ 147 

Alessandra Daflon dos Santos____________________________________________________ 148 

Ari Raimann__________________________________________________________________ 149 

Calixto Júnior de Souza_________________________________________________________ 150 

Cátia Regina Assis Almeida Leal__________________________________________________ 151 

Cecília Nunes Moreira Sandrini __________________________________________________ 152 

Christian Dias Cabacinha________________________________________________________ 153 

Cristiane José Borges___________________________________________________________ 154 

Elias Menta Macedo____________________________________________________________ 155 

Fabrízzio Alphonsus Alves Melo Nunes Soares _______________________________________ 156 

Giovanni Cavichioli Petrucelli____________________________________________________ 157 

Henrique Almeida Fernandes____________________________________________________ 158 

Luciana Aparecida Elias________________________________________________________ 159 

Luciana Celeste Carneiro_______________________________________________________ 160 

Luciana de Oliveira Berretta_____________________________________________________ 161 

Marcos Humberto Silva de Assis__________________________________________________ 162 

Michaela Andrea Bette Camara___________________________________________________ 163 

Nelson Rodrigo Pedon__________________________________________________________ 164 

Raimundo Agnelo Soares Pessoa__________________________________________________ 165 

Roberto Borges Filho___________________________________________________________ 166 

Samuel Mariano Gislon da Silva___________________________________________________ 167 

Thiago André Carreo Costa______________________________________________________ 168 

Vânia Carmem Lima___________________________________________________________ 169 

Wagner Gouveia dos Santos______________________________________________________ 170 

Wesley Carmo Ramos___________________________________________________________ 171 

Zilda de Fátima Mariano_________________________________________________________ 172 

Marinalva de Oliveira Teixeira____________________________________________________ 173 


