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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 24 DE MARÇO DE 2010. 

Aos vinte e quatro (24) dias do mês de março (03) do ano de dois mil e dez (2010) às quatorze horas e oito 1 

minutos (14:08) reuniram-se no auditório maior da Unidade Jatobá, Campus Jataí/UFG, sob a presidência do 2 

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

Luisa Aguiar de Castro, Coordenadora do Curso de Zootecnia; Prof. Marcelo Borges Henrique, 4 

representando a Coordenação do Curso de Psicologia, Prof. Ari Raimann, Coordenador do Curso de 5 

Pedagogia; Prof. Wendy Carniello Ferreira, Vice-Coordenador do Curso de Engenharia Florestal; Profª. 6 

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

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

Agronomia; Prof. Henrique Almeida Fernandes, Coordenador do Curso de Física; Profª. Luciana Aparecida 9 

Elias, Coordenadora do Curso de Matemática; Prof. Marcos Wagner de Souza Ribeiro, Coordenador do 10 

Curso de Ciência da Computação; Prof. Giovanni Cavichioli Petrucelli, Coordenador do Curso de Química; 11 

Profª. Maria Cristina Cardoso Pereira, Coordenadora do Curso de Direito; Prof. Thiago André Carreo Costa, 12 

Coordenador do Curso de Medicina Veterinária; Prof. Raimundo Agnelo Soares Pessoa, Coordenador do 13 

Curso de História; Prof. Nelson Rodrigo Pedon, Coordenador do Curso de Geografia; Prof. Roberto Borges 14 

Filho, Coordenador do Curso de Fisioterapia; Profª. Divina Nice Martins Cintra, Coordenadora do Curso de 15 

Letras; Prof. Samuel Mariano Gislon da Silva, Coordenador do Curso de Ciências Biológicas; Prof. 16 

Alexandre Braoios, Vice-coordenador do Curso de Biomedicina; Prof. Fabrízzio Alphonsus Alves Melo 17 

Nunes Soares, representantes dos professores assistentes; Profª. Cecília Nunes Moreira, representante dos 18 

professores adjuntos; Prof. Edésio Fialho dos Reis, Coordenador do Curso de Mestrado em Agronomia. A 19 

Profª. Zilda de Fátima Mariano, Presidente da CIS; Os Servidores: Calixto Júnior de Souza, Marcos 20 

Humberto Silva de Assis, Michaela Andrea Bette Camara e Wesley Carmo Ramos, representando os 21 

servidores técnico-administrativos; O Acadêmico: Thiago Leandro da Silva representando os discentes. 22 

Verificado o “quórum”, o Sr. Presidente declarou abertos os trabalhos informando que as solicitações de 23 

inclusão de ponto na pauta, os pontos 3º (terceiro) e 4º (quarto) e os informes seriam ao final da reunião 24 

iniciando pelo: Segundo Ponto da Pauta – Apreciação das Atas: 15/03/2010 e 17/03/2010 – Em discussão 25 

algumas correções solicitadas pelo Prof. Edésio Fialho dos Reis. O Presidente sugeriu que as atas fossem 26 

corrigidas e voltassem para apreciação na próxima reunião. O Prof. Edésio Fialho dos Reis disse que as 27 

correções não impedem a aprovação das atas. Após discussões as atas com os devidos ajustes foram 28 

aprovadas com o registro de 17 (dezessete) votos favoráveis e 6 (seis) abstenções. Em seguida o Prof. 29 

Giovanni Cavichioli Petrucelli relatou os projetos, os quais os relatos estavam com ele: Quinto Ponto da 30 

Pauta: PROJETO DE PESQUISA: Aspectos clínicos e microbiológicos da cavidade bucal de indivíduos 31 

hospitalizados: subsídios para o cuidado de enfermagem – Coordenadora: Profª. Paula Regina de Souza – do 32 

Interesse do Curso de Enfermagem – Relator: Comissão do Conselho Diretor. O relato favorável com a 33 



2 

 

condição de correção da carga horária. Vigésimo Terceiro Ponto da Pauta: PROJETO DE PESQUISA: 34 

Análise do uso do solo da bacia hidrográfica da UHE Caçu e sua influência nos aspectos 35 

hidrossedimentológicos e limnológicos do reservatório - Coordenador: Prof. João Batista Pereira Cabral – do 36 

Interesse do Curso de Geografia – Relator: Comissão do Conselho Diretor, parecer favorável. Vigésimo 37 

Quarto Ponto da Pauta: PROJETO DE PESQUISA: Experimentação de redesenho de agroecossistemas e 38 

de processos agroecológicos em unidades produtivas familiares no Sudoeste de Goiás – Coordenadora: Profª. 39 

Dinalva Donizete Ribeiro – do Interesse do Curso de Geografia – Relator: Comissão do Conselho Diretor, 40 

parecer favorável, porém falta o projeto. Vigésimo Sétimo Ponto da Pauta: PROJETO DE PESQUISA: 41 

Banco de sementes crioulas: potencial para experimentações agroecológicas e diversificação da produção de 42 

alimentos e biocombustíveis na agricultura familiar do Sudoeste de Goiás – Coordenador: Prof. Hildeu 43 

Ferreira da Assunção – do Interesse do Curso de Geografia – Relator: Comissão do Conselho Diretor, 44 

parecer favorável, porém falta o projeto. Vigésimo Oitavo Ponto da Pauta: RELATÓRIO SEMESTRAL 45 

DE PÓS-GRADUAÇÃO (DOUTORADO): Profª. Maria de Fátima Pessoa de Assis – do Interesse do 46 

Curso de Psicologia – Relator: Comissão do Conselho Diretor, parecer favorável. Após discussões o 47 

Coordenador do Curso de Geografia pediu vistas dos pontos vigésimo quarto e vigésimo sétimo. Em votação 48 

os pontos quinto, vigésimo terceiro e vigésimo oitavo foram registrados 23 (vinte e três) votos favoráveis e 2 49 

(duas) abstenções. Em seguida a Profª. Ana Luísa Aguiar de Castro relatou os projetos que estavam com ela: 50 

Sexto Ponto da Pauta: PROJETO DE PESQUISA: Indicadores físico-hídricos de um plintossolo 51 

argilúvico de campo de Murundu sob uma cronossequência de interferência antrópica – Coordenador: Prof. 52 

Raimundo Rodrigues Gomes Filho – do Interesse do Curso de Agronomia – Relator: Conselho do Conselho 53 

Diretor, parecer favorável. Sétimo Ponto da Pauta: PROJETO DE PESQUISA: Fracionamento do 54 

Nitrogênio e Fósforo em um Plintossolo Argilúvico – Coordenadora: Profª. Jaqueline Fátima Rodrigues – do 55 

Interesse do Curso de Agronomia – Relator: Comissão do Conselho Diretor, parecer favorável. Décimo 56 

Segundo Ponto da Pauta: PROJETO DE PESQUISA: Perfil hematológico com pesquisa de 57 

hemoparasitos e imunodiagnóstico para toxoplasmose em macaco – prego (CEBUS APELLA) e sagui 58 

(CALLITHRIX SP) da cidade de Jataí/GO  - Coordenadora: Profª. Vera Lúcia Dias da Silva Fontana – do 59 

Interesse do Curso de Medicina Veterinária – Relator: Comissão do Conselho Diretor, parecer favorável. 60 

Décimo Quarto Ponto da Pauta: PROJETO DE PESQUISA: Estudo Clínico-Laboratorial de cães idosos, 61 

considerando as principais enfermidades e prováveis fatores de risco – Coordenadora: Profª. Cecília Nunes 62 

Moreira – do Interesse do Curso de Medicina Veterinária – Relator: Comissão do Conselho Diretor, parecer 63 

favorável. Décimo Quinto Ponto da Pauta: PROJETO DE PESQUISA: Plantas tóxicas de ruminantes e 64 

equinos do Sudoeste Goiano: Reconhecimento, epidemiologia, diagnóstico e patologia das intoxicações 65 

relacionadas – Coordenador: Prof. Fabiano José Ferreira de Sant´ana – Relator: Comissão do Conselho 66 

Diretor, parecer favorável. Décimo Sexto Ponto da Pauta: PROJETO DE PESQUISA: Influência dos 67 

estágios da lactação e enfermidades ocasionais no metabolismo oxidativo dos neutrófilos de vacas da raça 68 

Girolando – Coordenadora: Profª. Cecília Nunes Moreira – do Interesse do Curso de Medicina Veterinária – 69 

Relator: Comissão do Conselho Diretor, parecer favorável. Décimo Sétimo Ponto da Pauta: PROJETO 70 

DE PESQUISA: Qualidade de ovos de poedeiras em diferentes idades de produção e períodos de 71 
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armazenamento – Coordenadora: Profª. Karina Ludovico de Almeida Martinez Lopes – do Interesse do 72 

Curso de Zootecnia – Relator: Comissão do Conselho Diretor, parecer favorável. Décimo Oitavo Ponto da 73 

Pauta: PROJETO DE PESQUISA: Análise ontogenética do seguimento de dicas gestuais e não gestuais 74 

em cães domésticos (Canis Familiaris) - Coordenador: Prof. Marcelo Borges Henriques – do Interesse do 75 

Curso de Psicologia – Relator: Comissão do Conselho Diretor, parecer favorável. Décimo Nono Ponto da 76 

Pauta: PROJETO DE PESQUISA: Relação energia: proteína em dietas para alevinos de Kinguio 77 

(Carassius Auratus) – Coordenador: Prof. Igo Gomes Guimarães – do Interesse do Curso de Zootecnia – 78 

Relator: Comissão do Conselho Diretor, parecer favorável. Em discussão e em seguida em votação, foram 79 

registrados 24 (vinte e quatro) votos favoráveis e 2 (duas) abstenções. Em seguida o Prof. Raimundo Agnelo 80 

Pessoa Soares relatou os projetos, os quais os relatos estavam com ele: Oitavo Ponto da Pauta: PROJETO 81 

DE PESQUISA: Avaliação da qualidade de vida de professores de ensino fundamental – Coordenadora: 82 

Profª. Patrícia de Sá Barros – do Interesse do Curso de Fisioterapia – Relator: Comissão do Conselho 83 

Diretor, parecer favorável. Décimo Terceiro Ponto da Pauta: PROJETO DE PESQUISA: A teoria 84 

Crítica – Coordenador: Prof. Altamiro Garcia Filho – do Interesse do Curso de Direito – Relator: Comissão 85 

do Conselho Diretor, parecer favorável. Em discussão e em seguida em votação os projetos foram aprovados 86 

com o registro da unanimidade dos votos. Na sequência o Prof. Alexandre Braoios relatou os projetos, os 87 

quais o s relatos estavam com ele: Nono Ponto da Pauta: PROJETO DE PESQUISA: Avaliação da 88 

capacidade funcional de idosos cadastrados nas unidades Saúde Família do Município de Jataí - GO – 89 

Coordenadora: Profª. Patrícia de Sá Barros – do Interesse do Curso de Fisioterapia – Relator: Comissão do 90 

Conselho Diretor, parecer favorável. Décimo Ponto da Pauta: PROJETO DE PESQUISA: avaliação do 91 

índice de tabagismo na comunidade do Campus Jataí da Universidade Federal de Goiás – Coordenadora: 92 

Profª. Patrícia de Sá Barros – do Interesse do Curso de Fisioterapia – Relator: Comissão do Conselho 93 

Diretor, parecer favorável. Décimo Primeiro Ponto da Pauta: PROJETO DE PESQUISA: Educação em 94 

saúde: Higiene e segurança alimentar, através de identificação de enterobactérias das mãos de manipuladores 95 

de alimentos pertencentes à escolas públicas de ensino no município de Jataí - GO – Coordenadora: Profª. 96 

Cleusely Matias de Souza – do Interesse do Curso de Medicina Veterinária – Relator: Comissão do Conselho 97 

Diretor, parecer favorável. Vigésimo Ponto da Pauta: PROJETO DE PESQUISA: Avaliação da 98 

capacidade funcional de idosos cadastrados nas unidades Saúde Família do Município de Jataí - GO – 99 

Coordenadora: Profª. Patrícia de Sá Barros – do Interesse do Curso de Fisioterapia – Relator: Comissão do 100 

Conselho Diretor, parecer favorável. Vigésimo Primeiro Ponto da Pauta: PROJETO DE PESQUISA: 101 

avaliação do índice de tabagismo na comunidade do Campus Jataí da Universidade Federal de Goiás – 102 

Coordenadora: Profª. Patrícia de Sá Barros – do Interesse do Curso de Fisioterapia – Relator: Comissão do 103 

Conselho Diretor, parecer favorável. Vigésimo Segundo Ponto da Pauta: PROJETO DE PESQUISA: 104 

Educação em saúde: Higiene e segurança alimentar, através de identificação de enterobactérias das mãos de 105 

manipuladores de alimentos pertencentes à escolas públicas de ensino no município de Jataí - GO – 106 

Coordenadora: Profª. Cleusely Matias de Souza – do Interesse do Curso de Medicina Veterinária – Relator: 107 

Comissão do Conselho Diretor, parecer favorável. Vigésimo Quinto Ponto da Pauta: PROJETO DE 108 

PESQUISA: Interferência bayesiana no estudo genético quantitativo de características andrológicas e suas 109 
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associações com escores de avaliação visual e qualidade de carcaça em touros nelore – Coordenador: Prof. 110 

Marco Antônio de Oliveira Viu – do Interesse do Curso de Medicina Veterinária – Relator: Comissão do 111 

Conselho Diretor, parecer favorável. Vigésimo Sexto Ponto da Pauta: PROJETO DE PESQUISA: 112 

Análise da trajetória acadêmica em Fisioterapia UFG/CAJ – Coordenador: Prof. Roberto Borges Filho – do 113 

Interesse do Curso de Fisioterapia – Relator: Comissão do Conselho Diretor, parecer favorável. Em 114 

discussão e em seguida em votação os projetos foram aprovados com o registro de 22 (vinte e dois) votos 115 

favoráveis e 2 (duas) abstenções. Vigésimo Nono Ponto da Pauta: RELATÓRIO FINAL DE PÓS-116 

GRADUAÇÃO (DOUTORADO): Prof. Fabiano José Sant'ana – do Interesse do Curso de Medicina 117 

Veterinária – Relator: Comissão do Conselho Diretor e lido pela Profª. Zilda de Fátima Mariano, parecer 118 

favorável. Em discussão e em seguida em votação o relatório foi aprovado com o registro de 20 (vinte) votos 119 

favoráveis e 3 (três) abstenções. Trigésimo Ponto da Pauta: PROCESSO Nº 23070.023606/2009-31 120 

UNIDADE CONVÊNIO UFG-CAJ/INMET, relatado pela Profª. Luciana Elias. Após o relato o Prof. 121 

Edésio Fialho dos Reis disse que o Conselho estava aprovando área onde está a estação e que no passado já 122 

houve problemas quanto às construções, pois não poderia construir próximo a esta área. Em seguida a Profª. 123 

Zilda de Fátima Mariano disse que já foi solicitado ao Prof. Américo Nunes da Silveira que cuida do plano 124 

diretor, para pensar em uma área para possível mudança. A Profª. Luciana Aparecida Elias disse que no 125 

processo não define qual a área e sim as dimensões da área. Após discussões em votação o parecer da 126 

relatora favorável ao processo foi aprovado com o registro de 23 (vinte e três) votos favoráveis e 5 (cinco) 127 

abstenções. Os dois pontos a seguir foram relatados em bloco: Trigésimo Primeiro Ponto: SICAD´s Curso 128 

de Fisioterapia, relatado pela Profª. Maria Cristina Cardoso Pereira. SICAD's Professores: Ana Lúcia 129 

Rezende Souza, Roberto Borges Filho e Patrícia de Sá Barros, pareceres favoráveis. Trigésimo Segundo 130 

Ponto da Pauta: SICAD´s Curso de Engenharia Florestal, relatado pela Profª.Maria Cristina Cardoso 131 

Pereira. DICAD's Professores: Christian Dias Cabacinha, Jaqueline Fátima Rodrigues, Paulo César Timossi e 132 

Wendy Carniello Ferreira, pareceres favoráveis. Em discussão e em seguida em votação os SICAD's foram 133 

aprovados com o registro de 24 (vinte e quatro) votos favoráveis e 1 (uma) abstenção. Trigésimo Terceiro 134 

Ponto da Pauta: SICAD´s Curso de Zootecnia, relatado pela Profª. Luciana Celeste Carneiro. SICAD's 135 

dos Professores: Ana Luísa Aguiar de Castro, Arthur dos Santos Mascioli, Erin Caperuto de Almeida, Edgar 136 

Alain Collao Saenz, Fernando José dos Santos Dias, Igo Gomes Guimarães, Karina Ludovico de A. Marinez 137 

Lopes, Márcia Dias, Roberta de Moura Assis e Vera Lúcia Banys, pareceres favoráveis. Em discussão e em 138 

seguida em votação foram registrados 24 (vinte e quatro) votos favoráveis e 1 (uma) abstenção. Trigésimo 139 

Quarto Ponto da Pauta: SICAD´s Curso de Agronomia, relatado pela Profª. Ana Luisa Aguiar de Castro. 140 

SICAD's dos Professores: Américo Nunes da Silveira Neto, Carlos Alexandre Gomes Costa, Darly Geraldo 141 

de Sena Júnior, Euter Paniago Júnior, Fernando Simões Gielfi, Flávio José Simioni, Hamilton Seron Pereira, 142 

Helder Barbosa Paulino, Luciana Celeste Carneiro, Manuel Gabino Churata Masca, Marco Aurélio Carbone 143 

Carneiro, Raimundo Rodrigues Gomes Filho, Rodrigo Couto Santos, Silvia Correa Santos e Vilmar Antônio 144 

Ragagnin, pareceres favoráveis. Em discussão e em seguida em votação os SICAD's foram aprovados com o 145 

registro da unanimidade dos votos. Trigésimo Quinto Ponto da Pauta: SICAD´s Curso de Matemática, 146 

relatado pelo Prof. Henrique Almeida Fernandes. SICAD's dos Professores: Adriana Aparecida Molina 147 
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Gomes, Alysson Tobias Ribeiro da Cunha, Claudiney Goulart, Eduardo Gonçalves de Freitas, Esdras 148 

Teixeira Costa, Fernando Ricardo Moreira, Flávio Gomes de Moraes, Gecirlei Francisco da Silva, Lívia 149 

Martins da Silva, Luciana Aparecida Elias, Marcos Leandro Mendes Carvalho e Maria Elídia Teixeira Reis, 150 

pareceres favoráveis.  Em discussão e em seguida em votação os SICAD's foram aprovados com o registro 151 

da 25 (vinte e cinco) votos favoráveis e 1 (uma) abstenção. O SICAD do Professor Lúcio Aurélio Purcina 152 

não foi aprovado e foi devolvido à coordenação. Trigésimo Sexto Ponto da Pauta: SICAD´s Curso de 153 

Enfermagem, relatado pelo Prof. Marcos Antônio de Menezes e Lido pelo Prof. Raimundo Agnelo Soares 154 

Pessoa. SICAD's dos Professores: Ângela Lima Pereira, Cristiane José Borges, Douglas José Nogueira, 155 

Giulena Rosa Leite C. dos Anjos, Marise Ramos de Souza e Valquíria Coelho Pina Paulina, pareceres 156 

favoráveis.Em discussão e em seguida em votação os SICAD's foram aprovados com o registro da 157 

unanimidade dos votos. Trigésimo Sétimo Ponto da Pauta: SICAD´s Curso de Educação Física, relatado 158 

pela Profª. Alessandra Daflon dos Santos e lido peloProf. Marcelo Borges Henriques. SICAD's dos 159 

Professores: Andréia Machadode Moraes, Cátia Regina Assis Almeida Leal, Chayster de Andrade Lopes, 160 

Edney Rocha Freitas, Keila Márcia F. de Macedo Carvalho, Kelly Suêmia Dutra Silva, Lilian Ferreira 161 

Rodrigues, Luís César de Souza, Marcos Gonçalves de Santana, Marinês Conceição Rieth Corrêa, Paulo José 162 

Cabral Lacerda, Renata Machado de Assis e Viviane Oliveira Gonçalves, pareceres favoráveis. Em discussão 163 

e em seguida em votação os SICAD's foram aprovados com o registro da unanimidade dos votos. Trigésimo 164 

Oitavo Ponto da Pauta: SICAD’s Curso de Química, relatado pela Profª. Luciana de Oliveira Berreta e 165 

lido pelo Prof. Marcos Wagner de Souza Ribeiro. SICAD's dos Professores: Francismário Ferreira dos 166 

Santos, Gildiberto Mendonça de Oliveira, Giovanni Cavichioli Petrucelli, Maria Fernanda do Carmo Gurgel, 167 

Maria Helena de Sousa, Paulo Roberto Rodrigues Meira, Ricardo Alexandre Figueiredo de Matos e Wesley 168 

Fernandes Vaz, parecer favorável. Em discussão e em seguida em votação os SICAD's foram aprovados com 169 

o registro da unanimidade dos votos. Trigésimo Nono Ponto da Pauta: SICAD’s Curso de Ciência da 170 

Computação, relatado pelo Prof. Giovanni Cavichioli Petrucelli. SICAD's dos Professores: Fabrízzio 171 

Alphonsus Alves Melo Nunes Soares, Italo Tiago da Cunha, Joslaine Cristina Jeske, Laurence Rodrigues do 172 

Amaral, Luciana de Oliveira Berreta, Marcelo Silva Freitas, Marcos Wagner de Souza Ribeiro e Wanderley 173 

de Souza Alencar, pareceres favoráveis. Em discussão e em seguida em votação os SICAD's foram 174 

aprovados com o registro de 25 (vinte e cinco) votos favoráveis e 1 (uma) abstenção. Quadragésimo Ponto 175 

da Pauta: SICAD’s Curso Pedagogia, relatado pelo Prof. Samuel Mariano Gislon da Silva. SICAD's das 176 

Professoras: Bruna Ferreira Bispo Machado, Elis Regina da Costa, Hercília Maria Fayão Beneti, Marilaine 177 

Bitencourt Mendes, Suely dos Santos Silva e Suely Lima de Assis Pinto, com pareceres favoráveis. Em 178 

discussão e em seguida em votação os SICAD's foram aprovados com o registro da unanimidade dos votos. 179 

Quadragésimo Primeiro Ponto da Pauta: SICAD’s Curso de Psicologia, relatado pela Profª. Cátia Regina 180 

Assis Almeida Leal. SICAD da Professora Priscila Saemi Matsunaga, parecer favorável. Em discussão e em 181 

seguida em votação o SICAD foi aprovado com o registro da unanimidade dos votos. Quadragésimo 182 

Segundo Ponto da Pauta: SICAD’s Curso de Letras, relatado pelo Prof. Nelson Rodrigo Pedon. SICAD's 183 

das Professoras: Fernanda Cunha Sousa, Santinha Neuda Alves do Lago e Tatiana Diello Borges, com 184 

pareceres favoráveis. Em discussão e em seguida em votação o SICAD foi aprovado com o registro da 185 
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unanimidade dos votos. Quadragésimo Terceiro Ponto da Pauta: SICAD’s Curso de Geografia, relatado 186 

pela Profª. Vânia Carmem Lima e lido pela Profª. Divina Nice Martins Cintra. SICAD's dos Professores: 187 

Fábio Carvalho, Iraci Scopel, Jesiel Souza Silva, João Batista Pereira Cabral, Márcio Rodrigues Silva, 188 

Rosana Alves Ribas Moragas e Zilda de Fátima Mariano, com pareceres favoráveis. Em discussão e em 189 

seguida em votação o SICAD foi aprovado com o registro da unanimidade dos votos. Quadragésimo 190 

Quarto Ponto da Pauta: SICAD’s Curso de Medicina Veterinária, relatado pelo Prof. Wagner Gouveia 191 

dos Santos (retirado de Pauta, será apreciado na próxima reunião). Quadragésimo Quinto Ponto da Pauta: 192 

SICAD’s Curso de Biomedicina – Relator Prof. Thiago André Carreo Costa (retirado de pauta, o Professor 193 

Thiago não recebeu os SICAD's). Quadragésimo Sexto Ponto da Pauta:SICAD’s Curso de História, 194 

relatado pela Profª. Cristiane José Borges. SICAD's dos Professores: Marcos Antonio de Menezes e Renata 195 

Cristina de Sousa Nascimento, com pareceres favoráveis. Em discussão e em seguida em votação o SICAD 196 

foi aprovado com o registro da unanimidade dos votos. O SICAD da Professora Cláudia Graziela Ferreira 197 

Lemes foi devolvido para que seja anexado o primeiro parecer emitido pela relatora e posteriormente volta 198 

para o Conselho para aprovação. Quadragésimo Sétimo da Pauta: SICAD’s Curso de Direito, relatado 199 

pelo Prof. Christian Dias Cabacinha e lido pelo Prof. Wendy Carniello Ferreira. SICAD's dos Professores: 200 

Altamiro Garcia Filho, Humberto Rodrigues Moreira, Maria Cristina Cardoso Pereira e Rosane Freire 201 

Lacerda, com pareceres favoráveis.  Em discussão e em seguida em votação o SICAD foi aprovado com o 202 

registro da unanimidade dos votos. O SICAD da Professora Liliane Vieira Martins Leal foi devolvido para a 203 

coordenação para ajustes e posteriormente volta para o Conselho para aprovação. Quadragésimo Oitavo da 204 

Pauta: SICAD’s Curso de Ciências Biológicas, relatado pelo Prof. Ari Raimann. SICAD's dos Professores: 205 

Alessandra Feijó Marcondes Viu, Kleber Fernando Pereira, Luzia Francisca de Souza, Matheus de Souza 206 

Lima Ribeiro, Ricardo de Mattos Santa Rita, Silvia Sobral Costa e Silvio Luiz de Oliveira, relatos 207 

favoráveis. Em discussão e em seguida em votação o SICAD foi aprovado com o registro da unanimidade 208 

dos votos. Quadragésimo Nono da Pauta: Projetos de Extensão e Cultura, retirado da pauta, os projetos 209 

foram apreciados na reunião anterior. Quinquagésimo Ponto da Pauta: Processos de Progressão 210 

Horizontal e Estágio Probatório: Processos de Estágio Probatório: Prof. Marcos Lázaro Moreli, Prof. 211 

Sérgio Silva Filgueira, Profª. Nádya da Silva Castro, Profª. Mônica Santiago Barbosa, Prof. Marcelo Borges 212 

Henrique, Profª. Patrícia de Sá Barros e Profª. Débora Silva Fernandes, com pareceres favoráveis. Em 213 

discussão e em seguida em votação os processos foram aprovados com o registro da unanimidade dos votos. 214 

A Profª. Cecília Nunes Moreira  falou que estava aguardando a aprovação dos SICAD's para dar andamento 215 

nos processos  e solicitou que os professores deixem um número para contato no RH do CAJ, para que a 216 

comissão possa encaminhar suas dúvidas, caso contrário os processos serão reprovados. Disse ainda que 217 

agora tem uma nova resolução para os processos e que a CPPD foi consultada sobre alguns aspectos, assim 218 

que chegar o retorno será divulgado. O Prof. Fabrízzio Alphonsus Alves Melo Nunes Soares sugeriu que 219 

todos façam uma leitura da resolução, para esclarecimentos. Terceiro Ponto da Pauta: DISCUSSÃO E 220 

APROVAÇÃO DO NOVO PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM 221 

LITERATURA E LINGUA PORTUGUESA – TURMA 2: Relator: Comissão do Conselho Diretor, após o 222 

relato e discussões ficou acordado que a solicitação seria aprovada com a ressalva de que seja anexado um 223 
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documento da PRPG concordando com a prorrogação. Em votação a prorrogação foi aprovada com o 224 

registro de 28 (vinte e oito) votos favoráveis e 1 (uma) abstenção. Quarto Ponto da Pauta: CRITÉRIOS 225 

PARA USOS DE SUBSTITUTOS EM LICENÇA PARA QUALIFICAÇÃO, relatado pelo Prof. 226 

Henrique Almeida Fernandes. O relator solicitou que o ponto fosse apreciado na próxima semana para que 227 

ele terminasse o levantamento de dados. O Presidente disse que havia urgência  na avaliação, pois o processo 228 

da Profª. Eva Aparecida de Oliveira estava aguardando essas normas para dar andamentos. O Prof. Marcelo 229 

Borges Henrique sugeriu que sejam apreciados os pontos e que na próxima semana faça a votação com a 230 

planilha. O Prof. Henrique Almeida Fernandes lista os critérios: 1º – A licença não deve ultrapassar 3 anos e 231 

caso seja necessário a prorrogação o professor não terá mais direito a pedido de substituto para o 4º ano de 232 

afastamento. Neste caso há a possibilidade do professor negociar com sua coordenação para que alguém 233 

cubra sua carga horária e ele conclua sua qualificação; 2º – Cada curso terá direito a 10% dos substitutos 234 

disponíveis para o Campus respeitando o arredondamento e os cursos que não usarem seus professores 235 

substitutos que emprestem o seu substituto para outros cursos que tenham necessidade de qualificação dos 236 

seus professores; 3º - O curso terá direito a liberar professores para qualificação desde que essa liberação não 237 

ultrapasse 30% de seu quadro de professores efetivos do quadro Federal para que a qualidade do curso não 238 

seja fragilizada. Após a listagem dos critérios iniciaram as discussões, vários questionamentos se conta os 239 

professores da FEJ nos 30% (trinta por cento), o Prof. Henrique Almeida Fernandes disse que conta os 240 

professores nesta porcentagem e não conta na porcentagem liberada de substitutos. O Prof. Fabrízzio 241 

Alphonsus Alves Melo Nunes Soares questionou sobre os quatro anos. O Prof. Henrique respondeu que se o 242 

professor tem condições de sair, ele será liberado. O Presidente disse que se o curso tem menos de quatro 243 

anos ele não fica com as vagas, mais os professores que tem direito podem sair. O Prof. Edésio Fialho dos 244 

Reis disse que a partir do próximo semestre os processos de solicitação de afastamento com menos de quatro 245 

anos, não devem ser aceitos na PRPPG. O Prof. Fabrízzio Alphonsus Alves Melo Nunes Soares disse que os 246 

quatro anos estão na lei e comentou que se a coordenação não for usar os 10% (dez por cento) entra em um 247 

acordo e se não houver vai para o conselho. Disse ainda que quem for arredondado para menos tem que 248 

garantir pelo menos um para cada coordenação e que a coordenação que não puder qualificar então que 249 

qualifique a área, além de frisar que no empréstimo a vaga volta imediatamente quando precisar. O 250 

Presidente disse que a comissão já pensou que o curso que tem menos de dez professores tem direito a pelo 251 

menos um professor sim e talvez isso não tenha ficado claro no texto. O Prof. Ari Raimann disse que em 252 

relação a demanda em um levantamento prévio, percebeu-se que tem mais pessoas que irão solicitar 253 

afastamento e isso ultrapassará os dez por cento e segundo a simulação a unidade tem mais vagas do que 254 

poderia liberar e a tendência seria estabilizar a questão. A Profª. Cecília Nunes Moreira disse que as questões 255 

não são tão rápidas assim e quis saber se existe previsão no caso do arredondamento para cima, outra questão 256 

são os cursos que tem 1,2 (um vírgula dois) mestres e outros cursos tem, por exemplo, 7 (sete) mestres. Disse 257 

ainda que tem preocupação com os professores vinte horas, que podem qualificar também. O Prof. Henrique 258 

Almeida Fernandes disse que essa questão foi colocada na primeira vez que os critérios foram apresentados, 259 

foi colocada a questão dos professores vinte horas, pois se achava mais interessante qualificar primeiro os 260 

professores DE. O Presidente disse que na segunda-feira o Prof. Henrique Almeida Fernandes trará um 261 
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relatório mais detalhado.  A Profª. Zilda de Fátima Mariano disse que os professores que entram hoje ainda 262 

tem que cumprir o estágio probatório e quanto aos professores De e vinte horas, se tem funções diferenciadas 263 

que tenha também critérios diferenciados. O Presidente respondeu que os professores De e vinte horas tem o 264 

mesmo direito. O Prof. Fabrízzio Alphonsus Alves Melo Nunes Soares disse que os professores mestres vinte 265 

horas estão entrando nos 10 % (dez por cento) da instituição, conforme conversa que ele teve com o Prof. 266 

Jeblin (PRODIRH). Disse ainda que aqui pode ser traçada uma política interna, pois não pode tratar os 267 

professores vinte horas como pior, pois eles estão amparados pela lei e disse que não vê que os professores 268 

vinte horas tenham que ser tratados de forma diferente. A Profª. Luciana Aparecida Elias concorda com a fala 269 

do Prof. Fabrízzio Alphonsus Alves Melo Nunes Soares. O Presidente disse que essa discussão não cabe no 270 

conselho, pois todos são professores. O Prof. Henrique Almeida Fernandes disse que as sugestões serão 271 

incorporadas e estudadas pela comissão para ver o que será acatado e na segunda-feira os critérios devem ser 272 

aprovados, pois tem professores aguardando isso para serem liberados e pediu que quem tiver propostas que 273 

encaminhem para ele via e-mail: ha.fernandes@gmail.com  até sexta-feira ao meio dia. Em seguida o 274 

Presidente informou sobre os pontos a serem incluídos: Resultados de concursos, Relatório semestral de Pós-275 

Graduação Doutorado do Prof. Fabiano Sant’Ana, Documento Funcionários da FEJ e Normas para 276 

Participação em congressos/2010 (Prof. Fabiano Melo). Em votação as inclusões de ponto de pauta foram 277 

aprovadas com o registro de 14 (quatorze) votos favoráveis, 1 (uma) abstenção e 1(um) voto contrário. 278 

Pontos Inclusos: Quinto Ponto da Pauta: Resultados de Concursos: Processo 23070.023132/2009-28 279 

Resultado do Concurso na área de Direito Privado, do interesse do Curso de Ciência da Computação e 280 

Processo 23070.023154/2009-98 Resultado do Concurso na área de Física, do interesse do Curso de 281 

Física, relatado pelo Presidente do Conselho. Em discussão e em seguida em votação, os resultados foram 282 

aprovados com o registro de 23 (vinte e três) votos favoráveis e 1 (uma) abstenção. Sexto Ponto da Pauta: 283 

Relatório Semestral de Pós-Graduação Doutorado do Professor Fabiano Sant’Ana, relatado pelo Prof. 284 

Fabiano Melo, parecer favorável. Em discussão e em seguida em votação o processo foi aprovado com o 285 

registro da unanimidade dos votos. Sétimo Ponto da Pauta: Documento Funcionários da FEJ – O 286 

Técnico-Administrativo Marcos Humberto Silva de Assis, passou a palavra para o Técnico-Administrativo 287 

Rodrigo que estava representando os funcionários da FEJ, o Presidente perguntou ao conselho se poderia 288 

abrir a palavra para o funcionário, o conselho concordou. Em seguida o Técnico-Administrativo Rodrigo 289 

informou que a situação continuava a mesma, sem previsão do pagamento. O Presidente informou que falou 290 

hoje com o Reitor e ele disse que já havia falado com o Braga sobre o assunto, mas não tem nada definido. 291 

Disse ainda que algumas pessoas do quadro federal não admitem que existe greve dentro do Campus e sabe-292 

se que existe, em seguida solicitou o apoio dos colegas para lutar em sentido de solucionar o problema e se 293 

as pessoas não querem paralisar, então apenas digam a comunidade que existe a greve. A Técnica-294 

Administrativa Michaela Andrea Bette Camara disse que em reuniões com os técnico-administrativos foi 295 

definido que haverá paralisação se o Campus todo parar. O Prof. Christian Dias Cabacinha disse que entende 296 

o que ocorre, pois já passou por uma situação assim e acha que isso é mesmo absurdo e ao mesmo tempo faz 297 

uma crítica, pois, o movimento da FEJ é muito silencioso e que não tem nenhum membro da sociedade a par 298 

dessa questão. O Técnico-Administrativo Marcos Humberto Silva de Assis disse que os técnico-299 

mailto:ha.fernandes@gmail.com
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administrativos do quadro federal aprovam a paralisação e disse que alguns técnico-administrativos da FEJ 300 

não tem dinheiro nem para ônibus, e outros precisam fazer “vaquinha” para comprar cesta básica. A Profª. 301 

Cecília Nunes Moreira disse que a sociedade não toma conhecimento do que está ocorrendo, pois, os alunos 302 

estão tendo aulas e disse que o que não pode ser feito é greve, paralisação pode sim, para que a sociedade 303 

tome conhecimento, dessa forma talvez resolva. Em seguida a Professora pediu aos coordenadores que 304 

parassem de resolver os problemas de alunos, aí eles vão se manifestar e propôs ao conselho que seja 305 

realizada uma paralisação para resolver a situação, antes de finalizar a fala a Professora questionou porque os 306 

alunos não estão no conselho. O Prof. Edésio Fialho dos Reis disse que em 2005 (dois mil e cinco) teve uma 307 

greve de dois ou três meses e a imprensa divulgou os fatos ocorridos, então ele sugeriu que envolva o 308 

conselho comunitário informando sobre a FEJ, informando que a FEJ existe. Disse ainda que o Governo 309 

assinou o convênio com a Prefeitura e a FEJ, não foi com a UFG e temporariamente o mesmo problema 310 

ressurge, então novamente sugeriu que o conselho comunitário seja acionado. A Profª. Zilda de Fátima 311 

Mariano disse que o conselho comunitário deveria ser acionado e sugeriu que o mesmo se reúna com o 312 

Conselho Diretor do Campus e disse ainda que talvez a ADCAJ possa chamar essa reunião. Sugeriu ainda 313 

que o pessoal da FEJ procure a TV Rio Claro para divulgar a questão. O Prof. Edésio Fialho dos Reis sugeriu 314 

que a Direção chame o conselho comunitário. O Prof. Ari Raimann disse que sente na pele o que está 315 

acontecendo e não é a primeira vez que ocorre esta situação, disse ainda que não se pode trabalhar 316 

tranquilamente por ser do quadro federal e que concorda com a professora Cecília Nunes Moreira Sandrini e 317 

pediu que fosse realizada uma manifestação pública contra a situação e que as forças políticas deveriam 318 

assumir a questão publicamente. A Profª. Divina Nice Martins Cintra disse que concordava com o Prof. 319 

Edésio Fialho dos Reis e falou que tem mesmo que reunir com o conselho comunitário e que pressione o 320 

Prefeito para que ele tente resolver a situação. O Prof. Fabrízzio Alphonsus Alves Melo Nunes Soares 321 

sugeriu que seja realizada uma assembleia chamando todos, a imprensa e o Reitor para mostrar o que está 322 

acontecendo. O Presidente pediu aos conselheiros para abrir a palavra para o Prof. Edney Rocha Freitas, o 323 

conselho concordou com o registro da unanimidade dos votos. O Prof. Edney Rocha Freitas disse que o 324 

salário atrasado é uma questão, mas que a questão maior é que o convênio vence em junho e a partir de 325 

agosto não pode firmar o convênio, pois, é ano eleitoral, aí os funcionários podem ficar seis meses sem 326 

receber e isso já ocorreu antes. Disse ainda que a ADCAJ já espera há muito tempo para fazer o SICAF, 327 

porém até o momento não foi resolvido e que os professores optaram por dar continuidade às aulas e pararam 328 

com outras atividades. Em seguida ele pediu aos conselheiros que reflitam na perspectiva de garantir a 329 

renovação do convênio. O Presidente agradeceu a fala de todos e listou as sugestões apresentadas: a sugestão 330 

da Profª. Cecília Nunes Moreira : paralisação; a sugestão do Prof. Edésio Fialho dos Reis: reunião com o 331 

conselho comunitário e presença do Reitor. A Profª. Cecília Nunes Moreira propôs que na terça-feira às 332 

14:00 (quatorze horas), chame os alunos, a imprensa e a comunidade para definir sobre a paralisação. O 333 

Presidente falou que para esse dia será convocado o conselho juntamente com o conselho comunitário. O 334 

Técnico-Administrativo Wesley Carmo Ramos questionou se podia colocar algo na página. O Presidente 335 

disse que poderia colocar um convite. Então o Presidente avisou que a reunião ficou marcada para terça-feira 336 

às 14:00 (quatorze horas). Primeiro Ponto da Pauta: Informes – Primeiro Informe: Reunião PROGRAD 337 
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– O Presidente informou que a Profª. Sandramara e a Profª. Marilda estarão em Jataí amanhã quinta-feira 338 

(25/04/2010) às 15:00 (quinze horas) para realizar reuniões com os coordenadores de cursos e coordenadores 339 

de estágio do CAJ. Segundo Informe: Bolsas de Monitoria: O Presidente informou que foram liberadas mais 340 

quatro vagas para bolsa monitoria e que as mesmas serão repassadas para os cursos que ainda não tem 341 

monitoria ficando a distribuição da seguinte forma: uma bolsa para o Curso de Direito, uma bolsa para o 342 

Curso de Engenharia Florestal, uma bolsa para o Curso de Fisioterapia e uma bolsa para o Curso de 343 

Pedagogia para atender a área de libras. Oitavo Ponto da Pauta: Normas para participação em congressos / 344 

2010 para Docentes, relatado pelo Prof. Fabiano Rodrigues de Melo. Critério único: Ser autor ou co-autor 345 

de resumo aprovado no evento, resumo este oriundo de um projeto cadastrado no SAPP/SIEC (critério 346 

excludente); É recomendável que o professor seja orientador de aluno credenciado em, pelo menos, um dos 347 

seguintes programas: PIBIC, PIVIC, PIBID, PROBEC, PROVEC, PROLICEN, Pós-Graduações Lato Sensu 348 

gratuitas do CAJ ou Stricto sensu do CAJ (Agronomia e Geografia). Ter alunos em orientação em qualquer 349 

dos programas citados, anteriormente, não impede de o professor realizar o pedido, mas pode servir de 350 

critério de desempate, caso a pontuação final seja igual para dois professores em outros quesitos. Assim, o 351 

próprio professor interessado irá apresentar uma pontuação (como feito na seleção PIBIC/PIVIC) que será 352 

calculada conforme valores contidos no Anexo II (dois), itens 2, 3 e 5 (dois, três e cinco) da Resolução 353 

CONSUNI 21/2009 (vinte e um de dois mil e nove). Desta forma, não há diferenciação de pesos, sendo 354 

considerado apenas a quantidade de pontos. Será criada uma Comissão para avaliação dos pedidos para 355 

participação em eventos, ficando a cargo desta, o sorteio de 10% (dez por cento) aprovados para que os 356 

professores comprovem por meio de certificados, os dados pontuados nas tabelas. Definiu-se também que os 357 

dados a serem considerados em 2010 (dois mil e dez) deverão datar a partir de 1 de janeiro de 2007 (primeiro 358 

de janeiro de dois mil e sete) até a data do pedido. Em 2011 (dois mil e onze) em diante, vamos considerar 359 

sempre os três anos retroativos. Os pedidos de diárias poderão ser elencados pelas 04(quatro) grandes áreas 360 

do CAJ (Agrárias, Ciências Biológicas e da Saúde, Ciências Exatas e Ciências Humanas), onde o número de 361 

pedidos por área definirá a cota de diárias a ser liberada naquele lote, ficando proporcional aos pedidos 362 

feitos. A área que tiver maior demanda, terá a maior porcentagem de diárias a ser liberada. Ficou mantido 363 

que serão feitas 3 chamadas ao longo do ano. A primeira chamada será até o dia 31(trinta e um) de março 364 

agora, para eventos que vão ocorrer entre os dias 15/04 a 30/06 (quinze de abril a trinta de junho). A segunda 365 

chamada será até o dia 05/06 (cinco de junho), para eventos que vão ocorrer entre 01/07 a 30/09 (primeiro de 366 

julho a trinta de setembro). Por fim, a terceira chamada será no dia 05/09 (cinco de setembro), para eventos 367 

que ocorrerão entre os dias 01/10 a 31/12 (primeiro de outubro a trinta e um de dezembro). O Prof. Fabrízzio 368 

Alphonsus Alves Melo Nunes Soares solicitou que acrescente nas normas que quem seja orientador 369 

PROCOM vinculado a um projeto, também pontue. O Prof. Fabiano Rodrigues de Melo disse que no anexo 370 

já consta isso e disse ainda que pode ser incluída a bolsa permanência. Após vários questionamentos quanto a 371 

tabela utilizada para pontuação e se a mesma seria votada. O Prof. Fabiano Rodrigues de Melo disse que a 372 

tabela é a mesma do CONSUNI/UFG. O Prof. Fabrízzio Alphonsus Alves Melo Nunes Soares disse que está 373 

pensando nos professores que estão chegando agora. O Prof. Fabiano Rodrigues de Melo disse que tem que 374 

criar os critérios. O Prof. Christian Dias Cabacinha disse que os critérios sempre caem na produção e do seu 375 
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ponto de vista trata-se de um recurso interno que deveria ser para fomentar a pesquisa interna.  Neste 376 

momento o Presidente precisou sair da reunião para atender a PROGRAD e a Profª. Zilda de Fátima Mariano 377 

assumiu a presidência da reunião.  A Presidente disse que quando o professor chega no Campus e se ele for 378 

doutor, provavelmente terá uma produção melhor do que alguns professores que já estão aqui. Disse ainda 379 

que deve ter preocupação sim, mas pensar que quem está chegando agora não tem produção, a realidade não 380 

é essa. A Profª. Cecília Nunes Moreira disse que concorda com a Presidente, pois quem entra agora está com 381 

o currículo muito melhor do que muitos que já estão aqui, então tirar o mérito de quem tem produção é 382 

errado e se setenta professores serão atendidos com o auxílio, então tem que estabelecer critérios, o dinheiro 383 

é específico para isso então quem produz deve ter seu valor e a resolução CONSUNI é que está sendo usada, 384 

então não tem como fugir. O Prof. Christian Dias Cabacinha pediu desculpas, pois não quis dizer que quem 385 

tem produção não pode participar e sua crítica é por jogar todos no mesmo bolo. Disse ainda que a produção 386 

deve ser olhada de doutor para doutor, e mestre para mestre. O Prof. Edésio Fialho dos Reis disse que na 387 

semana passada tinha um item que privilegiava os orientadores Stricto Sensu e isso restringia. Disse em 388 

seguida que a proposta apresentada está equilibrando dentro das grandes áreas. Disse que se um grupo que 389 

tem o recurso, isso é uma motivação e a participação nos congressos gera o estabelecimento de redes que 390 

trazem recursos para a instituição. O Prof. Fabrízzio Alphonsus Alves Melo Nunes Soares disse que nunca 391 

falou que quem está aqui publicando muito não tenha mérito, mas quem chega aqui e veio de uma empresa 392 

particular vai ficar estagnado e quem está no Stricto Sensu vai publicar mais. O Prof. Edésio Fialho dos Reis 393 

comentou que em relação ao Stricto Sensu tem dificuldades enormes para se manter e se o Campus não tiver 394 

uma política que pense no Stricto Sensu deve-se então pensar em fechar e não abrir mais cursos, pois essa 395 

situação é constrangedora. Em seguida o Prof. Edésio Fialho dos Reis sugeriu que seja realizada uma reunião 396 

no conselho diretor para discutir o Stricto Sensu, para verificar o que tem e o que se quer. O Prof. Fabiano 397 

Rodrigues de Melo disse que não tem condições de pensar em avançar sem privilegiar a pesquisa, pois se não 398 

desenvolver uma linha de pensamento que almeje cursos de pós-graduação e a universidade precisa disso, 399 

caso contrário a instituição será prejudicada. A Presidente avisa que o horário previsto para o término da 400 

reunião já se esgotou e perguntou aos conselheiros se continua a reunião e qual seria o teto. O Prof. Fabrízzio 401 

Alphonsus Alves Melo Nunes Soares sugeriu que a tabela seja encaminhada para os conselheiros. O Prof. 402 

Fabiano Rodrigues de Melo disse que irá encaminhar e que o ponto será apreciado na próxima reunião do 403 

Conselho Diretor. Nada mais havendo para discutir, a Srª. Presidente declarou encerrada a reunião às 17:34 404 

horas (dezessete horas e trinta e quatro minutos), da qual, para constar, eu, Marinalva de Oliveira Teixeira, 405 

lavrei a presente ata que, lida e se achada em conforme, segue assinada pela Presidente dos trabalhos e pelos 406 

conselheiros  presentes à discussão e  votação..................................................................................................... 407 
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