
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS - REGIONAL JATAÍ 

ATA Nº. 008/2014/CAJ/UFG 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DA REGIONAL JATAÍ 

REALIZADA EM 23 DE ABRIL DE 2014. 

Aos vinte e três dias do mês de abril do ano de dois mil e quatorze às quatorze horas e dezenove minutos 1 

reuniram-se no auditório maior da Unidade Jatobá, Regional Jataí da Universidade Federal de Goiás, sob a 2 

presidência do Prof. Wagner Gouvêa dos Santos, Diretor da Regional Jataí da Universidade Federal de Goiás 3 

os membros do Conselho Diretor: Prof. Alexandre Rodrigo Choupina Andrade Silva, representante do Curso 4 

de Agronomia; Prof.ª Ivanildes Solange da Costa Barcelos, Coordenadora do Curso de Biomedicina; Prof.ª 5 

Ana Carolina Gondim Inocêncio, Coordenadora do Curso de Ciência da Computação; Prof. Luis Antônio 6 

Serrão Contim, Coordenador do Curso de Ciências Biológicas Bacharelado; Prof. Ricardo de Mattos Santa 7 

Rita, Coordenador do Curso de Ciências Biológicas Licenciatura; Prof.ª Helga Maria Martins de Paula, 8 

Coordenadora do Curso de Direito; Prof. Luiz Almeida da Silva, Coordenador do Curso de Enfermagem; 9 

Prof. Robson Schaff Corrêa, Coordenador do Curso de Engenharia Florestal, Prof. Luís César de Souza, 10 

Coordenador do Curso de Educação Física Licenciatura; Prof. Marcos Gonçalves Santana, Coordenador do 11 

Curso de Educação Física Bacharelado; Prof. José Higino Damasceno Júnior, Coordenador do Curso de 12 

Física; Prof.ª Maria José Rodrigues, Coordenadora do Curso de Geografia Bacharelado; Prof. Evandro César 13 

Clemente, Coordenador do Curso de Geografia Licenciatura; Prof. Raimundo Agnelo Soares Pessoa, 14 

Coordenador do Curso de História; Prof. Fabiano Silvestre Ramos, representante do Curso de Letras Inglês; 15 

Prof.ª Maria de Lourdes Faria dos Santos Paniago, Coordenadora do Curso de Letras Português; Prof. 16 

Dyomar Toledo Lopes, Coordenador do Curso de Medicina Veterinária; Prof. Alysson Tobias Ribeiro da 17 

Cunha, Coordenador do Curso de Matemática; Prof.ª Eva Aparecida de Oliveira, Coordenadora do Curso de 18 

Pedagogia; Prof. Nílton César Barbosa, representante do Curso de Psicologia; Prof. Gildiberto Mendonça de 19 

Oliveira, Coordenador do Curso de Química Licenciatura; Prof. Ricardo Alexandre Figueiredo de Matos, 20 

Coordenador do Curso de Química Bacharelado; Prof. Arthur dos Santos Mascioli, Coordenador do Curso de 21 

Zootecnia; Prof. Edésio Fialho dos Reis, Coordenador do Mestrado em Agronomia; Prof. Gecirlei Francisco 22 

da Silva, representante do Mestrado em Matemática PROFMAT; Prof.ª Alessandra Feijó Marcondes Viu, 23 

representando os Professores Associados; Prof. Fernando Silva dos Santos, representando os Professores 24 

Assistentes; Prof.ª Cecília Nunes Moreira representando os Professores Adjuntos; Prof. Alessandro Martins, 25 

Vice-Diretor da Regional Jataí-UFG; Os Servidores: Alécio Perini Martins, Christofer Gustavson Prado, 26 

Marcos Humberto Silva de Assis, Ricardo Porto Simões Mathias, Thiago Oliveira Lima, representando os 27 

servidores técnico-administrativos. Verificado o “quórum”, o Sr. Presidente declarou abertos os trabalhos. O 28 

Presidente informou que os pedidos de transporte e diárias precisavam chegar ao setor responsável, com pelo 29 

menos quinze dias de antecedência, disse que os pedidos com menos de dez dias estavam sendo devolvidos, 30 

a não ser que tivesse alguma justificativa. Em seguida o Presidente disse que daria continuidade ao ponto de 31 

alocação de recursos 2014 (dois mil e quatorze). O Prof. Arthur dos Santos Mascioli falou que estava 32 

tentando encaminhar um e-mail, mas não estava conseguindo, disse que não conseguiu internet da 33 



universidade, que tentou ligar em Goiânia e não conseguiu, disse que estava sem secretária, que estava 34 

vivendo o caos aqui, disse que queria saber como ele trabalharia? O Presidente disse que poderia incluir essa 35 

questão em outros assuntos e disse que gostaria de lembrar que estavam passando por uma greve de técnicos 36 

administrativos. A Prof.ª Helga Maria Martins de Paula falou sobre o impacto de uma paralisação legítima, 37 

disse que na semana passada ela pediu o assunto como ponto de pauta, disse que gostaria de saber qual a 38 

postura desse conselho, pois se os professores faziam o trabalho dos técnicos, isso impactava diretamente. O 39 

Presidente disse que poderia fazer o convite para o sindicato vir participar de reunião do conselho. O Prof. 40 

Alessandro Martins disse que mesmo com o movimento de greve ele estava conseguindo trabalhar os 41 

serviços essenciais, tanto que estava conseguindo tocar os trabalhos, mas até então deficientes de uma forma 42 

geral. Disse que a Regional sofria uma série de dificuldades, disse que o setor de pregões de Jataí estava 43 

funcionando, já o de Goiânia não estava. Disse que a preocupação era de que não tivesse grandes prejuízos. 44 

O Prof. Nilton César Barbosa disse que sentia o quanto era difícil ter que coordenar o curso sem o secretário, 45 

disse que tinha setores da faculdade exigindo documentos e que isso criava uma situação muito ruim. O 46 

Presidente disse que estava sentindo isso tudo. Em seguida ele pediu para passar para o ponto sobre alocação 47 

dos recursos. O Prof. Alessandro Martins disse que como surgiram algumas dúvidas quanto ao serviço 48 

terceirizado, o Administrador Ricardo Porto Simões Mathias faria uma apresentação. O Administrador 49 

Ricardo Porto Simões Mathias apresentou o modelo da planilha de custos e disse que se fosse uma empresa 50 

pequena, não conseguiria sobreviver, disse que o valor de cada empregada variava de região para região 51 

devido a tributação. Disse que se houvesse falta do funcionário e a empresa não fizesse a reposição, que isso 52 

seria descontado pela empresa. O Prof. Fernando Silva Santos disse que terceirizar, aumentar o número de 53 

recursos era uma adequação que ele gostaria na verdade de ter acesso a essas planilhas, pois isso gerava um 54 

custo muito maior. Agora estava no conjunto de um contrato, mas não se sabia se seria responsabilidade da 55 

Universidade Federal de Goiás, por exemplo, fazer uma análise do cumprimento dessas regras, disse que não 56 

conhecia o contrato. O Administrador Ricardo Porto Simões Mathias falou que o contrato era público e que 57 

não era fácil terceirizar sua própria classe. O Prof. Alessandro Martins disse que só para complementar o que 58 

o Administrador Ricardo Porto Simões Mathias falou, se a empresa entrasse em um processo de crise, esse 59 

era um modelo que passaria para outro, disse que gostaria que todas as coordenações de cursos tivessem 60 

funcionários federais, falou que a planilha de estagiários do Câmpus era enorme. Em seguida o Prof. 61 

Alessandro Martins apresentou os valores de projeção de empenho para esse ano: R$ 9.234.000,00 (nove 62 

milhões, duzentos e trinta e quatro mil) disse que com base nesse valor foram feitas projeções de diárias, 63 

auxílio financeiro estudantil, projetos de extensão. Falou também da projeção de bolsas, contratação de 64 

intérpretes e Hospital Veterinário, o que totalizaria R$ 156.000,00 (cento e cinquenta e seis mil reais). 65 

Continuou sua fala com apresentação da estimativa de material de consumo, manutenção, limpeza, isso tudo 66 

sabendo que a instituição tinha cada vez mais necessidades, serviços de pessoa física, monitores, a previsão 67 

de  101 (cento e uma) vaga de estagiários, cada estagiário saía por  R$ 484,00 (quatrocentos e oitenta e 68 

quatro) reais por mês. Falou sobre o pagamento de alugueis do SPA (Serviço de Psicologia Aplicada) e da 69 

Clínica Escola, para os cursos de Fisioterapia e Enfermagem. Falou também sobre a nova modalidade de 70 

contrato,  pois hoje os contratos da Impacto  só atendiam os serviços de recepcionista, mas a função dos 71 



funcionários era além disso. O Administrador Ricardo Porto Simões Mathias falou que os funcionários da 72 

Impacto estavam em desvio de função e que ele estava buscando uma função que pudesse atender o contrato 73 

há mais de um ano, disse que agora junto ao Departamento Pessoal e Procuradoria Jurídica conseguiram 74 

encontrar uma função, a de encarregado de coordenação, porém o impacto financeiro será de vinte por cento 75 

a mais, seria um pouco mais caro, mas a função estaria adequada ao local de trabalho. A Prof.ª Alessandra 76 

Feijó Marcondes Viu disse que gostaria de esclarecimentos quanto aos estagiários, como era feita a 77 

distribuição desses estagiários? Disse que não sabia qual a proporção, mas queria um esclarecimento. O Prof. 78 

Alessandro Martins explicou que a necessidade era avaliada pela Assessoria de Graduação e que tinha um 79 

cuidado sobre a questão do desvio da função, disse que a carga horária do estagiário era de vinte horas. O 80 

Presidente explicou que às vezes o estagiário era específico da área. A Prof.ª Alessandra Feijó Marcondes Viu 81 

disse que já fez solicitação de estagiário, mas não teve êxito, disse que gostaria de saber se esta vaga era 82 

distribuída para outro local e queria saber também quando se criava um novo edital. O Presidente disse que o 83 

edital era anual. O Prof. Alessandro Martins falou sobre os serviços de banda larga, que estavam fazendo um 84 

contrato de cem megas. O Servidor Christofer Gustavson Prado disse que o valor contratado na licitação era 85 

cem por cento garantido. O Prof. Alessandro Martins disse que a implementação do link era uma questão de 86 

tempo. Disse também que estava conseguindo resolver outro problema, a questão do transporte, combustível, 87 

mecânica, disse que conseguiram junto a Goiânia uma licitação de um cartão que tinha duas rubricas: 88 

Mecânica e combustível, era o cartão ticket car que poderia cobrir estas despesas em caso de viagens. Em 89 

seguida ele falou de despesas projetadas: hospedagens, telefone, energia, ampliação da rede de água, 90 

despesas de exercícios anteriores, indenizações e disse que com base nisso foi feito o planejamento, disse 91 

que dos R$  4.000.000,00 (quatro milhões) de capital, já havia impactado mais ou menos dois milhões. Disse 92 

que ainda tinham os recursos das coordenações e os pedidos de livros em um total de R$ 680.000,00 93 

(seiscentos e oitenta mil reais), disse que os pedidos de livros para este ano já tinham uma reunião agendada 94 

com a Assessoria de Graduação. A Prof.ª Alessandra Feijó Marcondes Viu questionou se o recurso não 95 

voltava, se tinha que aprovar e trabalhar, pois consultavam um monte de empresas e estava ficando cada vez 96 

mais difícil, na hora de gastar, não vai gastar. O Prof. Alessandro Martins disse que essa era a dificuldade, 97 

disse que em 2013(dois mil e treze) em relação a 2012 (dois mil e doze) eles conseguiram otimizar em 98 

setenta por cento, então o que tinha que fazer era desburocratizar, pois seria muito mais fácil, disse que tinha 99 

que buscar esses orçamentos também para os pedidos gerais, disse que precisavam aprender que não tinha 100 

nada engessado, então se alguém tinha uma proposta que colocasse a proposta. O Prof. Alessandro Martins 101 

disse que o pregão era um serviço de banco de preços e trabalhava de forma que o preço caia, eram grupos 102 

especializados, só que puxariam o valor para baixo, disse que esse era um problema nacional. Falou que no 103 

caso da informática tinha uma normativa a cumprir e tinha que formar uma comissão aqui, porque Goiânia 104 

não poderia avaliar os processos, disse que esse era um processo muito complexo. O Prof. Nilton César 105 

Barbosa disse que teve um problema com o SOLICITE em 2012 (dois mil e doze), disse que precisava 106 

encontrar um meio, uma série de justificativas, vários orçamentos e o preço atualizador de R$ 22.000,00 107 

(vinte e dois mil reais) e assim o Curso de Psicologia perdeu R$ 5.000,00 (cinco mil reais), disse que então 108 

deveria existir um meio termo nisso, pois a universidade tinha três cursos de Psicologia e todos tinham que 109 



passar pelo mesmo procedimento. O Prof. Alessandro Martins disse que o que tinha auxiliado muito nesta 110 

questão era o pregão de registro de preços e atas, além dos contatos com os pregoeiros. Disse que como o 111 

ano estava em andamento, provavelmente não conseguiria cumprir, disse que tinha a dificuldade interna, mas 112 

que se resguardavam de tudo isso, disse que a pressão era feita, que cobravam os empenhos. O Prof. 113 

Raimundo Agnelo Soares Pessoa disse que o sistema tinha que detectar que tinha pedido pendente e fazer a 114 

autocorreção, disse que pediu livros e que não chegaram, disse que tinha livros que constavam como 115 

comprados, mas não chegaram. O Prof. Alessandro Martins disse que o sistema era só um e que estavam 116 

vinculados a ele, disse que tinham que trazer os pregões para cá, mas, ao mesmo tempo, que se trabalhava no 117 

setor de pregões, tinha que se trabalhar o setor financeiro, disse que as apresentações feitas aqui na semana 118 

passada, foram trabalhos de mais de um mês da Servidora Francinelle Cabral Silva. Deslocar mais 119 

servidores? De onde? Não tinham funcionários, quanto a terceirizados, tinha o requisito de ser federal, pois o 120 

servidor será responsabilizado pelas atividades desempenhadas. Disse que o processo no Câmpus Jataí foi 121 

otimizado, mas ainda não era cem por cento. Disse que assim como foi feito no ano passado, mas que nem 122 

todos foram atendidos, disse que antes não tinham esses números, mas que agora começavam a ver esses 123 

números. Disse que toda vez que vinha fazer essa apresentação ficava com medo, pois ele ficou chocado com 124 

a situação e sabia que o conselho ficaria assim também. Em seguida ele falou sobre os valores de capital,  125 

disse que retirando a alocação para as coordenações de R$  500.000,00 (quinhentos mil reais), teria R$ 126 

1.914.000,00 (um milhão, novecentos e quatorze mil) a ser distribuído. Falou do problema da água na parte 127 

mais alta do Câmpus, disse que as novas obras e as empresas que estavam construindo precisariam de água e 128 

esse era um problema sério. Falou sobre as adequações necessárias no Hospital Veterinário, para atendimento 129 

a exigências da SUVISA. Sobre o galpão de máquinas, que por questões de segurança tinha que ser fechado. 130 

Outra coisa era que foi solicitado pelo Conselho Diretor a colocação de ar-condicionado nas centrais de aula 131 

(isso seria feito), tinha também o sistema de refrigeração do Restaurante Universitário e a ligação de cabo 132 

óptico entre as unidades Jatobá e Riachuelo. O Prof. Alessandro Martins falou também de reformas 133 

necessárias e construção de estacionamentos, vestiário do ambulatório veterinário,  construção de calçadas e 134 

passarelas, reforma das que já estavam estragadas, iluminação externa da via,  recapeamento asfáltico, 135 

somando tudo, então estaria com uma defasagem de  um valor estimado em um milhão e quinhentos mil 136 

reais. O Prof. Luís Antônio Serrão Contim falou sobre o prédio de Ciências da Saúde, que não tinha saída de 137 

emergência, e que este era um serviço emergencial mesmo, pois gerava risco de vida aos usuários. Disse que 138 

já encaminhou documentos para a Direção e o CEGEF (Centro de Gestão do Espaço Físico) e que o assunto 139 

era grave, disse que se viesse uma vistoria, com certeza interditariam o prédio. O Prof. Alessandro Martins 140 

disse que não viu esse projeto, mas que se comprometeria a buscar essa resposta. O Administrador Ricardo 141 

Porto Simões Mathias disse que estavam  buscando parcerias com a Prefeitura para atendimento de algumas 142 

necessidades, como a de recapeamento asfáltico. O Prof. Marcos Gonçalves de Santana falou em relação a 143 

obra do campo de futebol, que necessitará de um sistema de irrigação. O Prof. Alessandro Martins respondeu 144 

que a respeito do campo e da grama, ainda não tinham resposta da Prefeitura. Disse que a empresa não 145 

conseguiu reformar a quadra, abandonando os serviços, mas que será penalizada, disse que o que faria agora 146 

era uma nova contratação, licitação e que tentariam trazer o pregão para Jataí, para ver se conseguiam uma 147 



empresa de Jataí. O Prof. Alessandro Martins falou de obras com a necessidade de complementação 148 

orçamentária, falou do prédio do FINEP que desde 2010 (dois mil e dez) não saiu do chão, mas tinha que ser 149 

construído e estava sendo feita a licitação para isso. Falou sobre a construção do CERCOMP, que uma lei 150 

municipal repassará o recurso para a universidade efetuar essa obra. O Prof. Ricardo de Mattos Santa Rita 151 

questionou se isso não poderia ser feito de forma emergencial, para que a instituição pudesse utilizar o 152 

recurso sem licitação. O Prof. Alessandro Martins disse que de qualquer forma teria que contratar uma 153 

empresa. O Prof. Alexandre Rodrigo Choupina de Andrade perguntou se o valor não poderia ser repassado 154 

para uma fundação. O Prof. Alessandro Martins disse que isso dependeria da alteração da lei. Falou que 155 

quanto a cobertura da quadra de esportes, esse trabalho era uma contrapartida da Prefeitura e que já foram  156 

empenhados R$  364.000,00 (trezentos e sessenta e quatro mil reais). O Prof. Alessandro Martins disse que 157 

trabalharia em busca de recursos. Disse que isso tudo era muito importante, falou ainda sobre a coordenação 158 

de um curso que gastou oitenta por cento de seu recurso em diárias. O Prof. Luís Antônio Serrão Contim 159 

questionou qual foi o ano-base de dados da planilha. O Prof. Alessandro Martins respondeu que foi o ano de 160 

2012 (dois mil e doze). Disse que o MEC (Ministério da Educação) fez a distribuição das Instituições 161 

Federais de Ensino com dados de 2011 (dois mil e onze), disse que os indicadores do orçamento de custeio 162 

do ano anterior, número de professores equivalentes do curso, número de alunos matriculados, mas os termos  163 

eram os mesmos, até as mesmas equações. Algumas discussões sobre professores substitutos e índices 164 

adotados. O Prof. Ricardo de Mattos Santa Rita disse para a área de saúde tinha uma correção, pois acima de 165 

vinte alunos, contava uma turma. A Prof.ª Maria de Lourdes Faria dos Santos Paniago questionou se nessa 166 

conta não eram contabilizadas as disciplinas de núcleo livre. O Prof. Alessandro Martins disse que as 167 

disciplinas de núcleo livre não entraram nessa conta. Após discussões, o Prof. Alessandro Martins disse que a 168 

data limite para os pedidos seria 10/07/2014 (dez de julho de dois mil e quatorze), mas pediu que eles 169 

combinassem a data de 15/06/2014 (quinze de junho de dois mil e quatorze) para capital e custeio. O 170 

Presidente disse que tinha que submeter a planilha em votação. O Prof. Dyomar Toledo Lopes disse que 171 

gostaria de propor hoje a formação de uma comissão para correção da planilha para o ano que vem. O Prof. 172 

Alessandro Martins falou que tinha que verificar como ficaria a divisão com o novo estatuto. O Presidente 173 

disse que tinham que discutir isso na nova estrutura. Várias discussões se dividiam por área ou formavam a 174 

comissão, o Presidente disse que teria que marcar mais uma reunião extraordinária para a semana que vem. 175 

Em votação a planilha foi aprovada com o registro de 30 (trinta) votos favoráveis e 2 (duas) abstenções. O 176 

Prof. Arthur dos Santos Mascioli disse que estavam aprovando o orçamento sem funcionários e sem internet. 177 

A Prof.ª Cecília Nunes Moreira sugeriu que os cursos que se adiantassem pudessem encaminhar os pedidos 178 

antes. O Prof. Alessandro Martins disse que poderia enviar. O Presidente solicitou o agendamento de uma 179 

reunião extraordinária para a próxima semana, com dois pontos: primeiro: greve, e segundo: unidades. Nada 180 

mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou encerrada a reunião às 17:36 horas (dezessete horas e trinta e 181 

seis minutos), da qual, para constar, eu, Marinalva de Oliveira Teixeira, Secretária do Conselho Diretor, 182 

lavrei a presente ata que, lida e se achada em conforme, segue assinada pelo Presidente dos trabalhos e pelos 183 

conselheiros presentes à discussão e votação....................................................................................................... 184 
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Alessandro Martins_______________________________________________________________________ 186 

Alécio Perini Martins______________________________________________________________________ 187 

Alesandra Feijó Marcondes Viu______________________________________________________________ 188 

Alysson Tobias Ribeiro da Cunha____________________________________________________________ 189 

Ana Carolina Gondim Inocêncio_____________________________________________________________ 190 

Arthur dos Santos Mascioli_________________________________________________________________ 191 

Alexandre Rodrigo Choupina Andrade Silva____________________________________________________  192 

Cecília Nunes Moreira_____________________________________________________________________ 193 

Christofer Gustavson Prado_________________________________________________________________ 194 

Dyomar Toledo Lopes_____________________________________________________________________ 195 

Edésio Fialho dos Reis_____________________________________________________________________ 196 

Eva Aparecida de Oliveira__________________________________________________________________ 197 

Evandro César Clemente___________________________________________________________________ 198 

Fernando Silva dos Santos__________________________________________________________________ 199 

Fabiano Silvestre Ramos___________________________________________________________________ 200 

Gildiberto Mendonça de Oliveira_____________________________________________________________ 201 

Gecirlei Francisco da Silva_________________________________________________________________ 202 

Helga Maria Martins de Paula_______________________________________________________________ 203 

Ivanildes Solange da Costa Barcelos__________________________________________________________ 204 

José Higino Damasceno Júnior______________________________________________________________ 205 

Luis Antônio Serrão Contim________________________________________________________________ 206 

Luís César de Souza_______________________________________________________________________ 207 

Luiz Almeida da Silva_____________________________________________________________________ 208 

Marcos Gonçalves Santana_________________________________________________________________ 209 

Marcos Humberto Silva de Assis_____________________________________________________________ 210 

Maria de Lourdes Faria dos Santos Paniago____________________________________________________ 211 

Maria José Rodrigues______________________________________________________________________ 212 

Nilton César Barbosa______________________________________________________________________ 213 

Raimundo Agnelo Soares Pessoa_____________________________________________________________ 214 

Ricardo Alexandre Figueiredo de Matos_______________________________________________________ 215 

Ricardo de Mattos Santa Rita________________________________________________________________ 216 

Ricardo Porto Simões Mathias_______________________________________________________________ 217 

Robson Schaff Corrêa_____________________________________________________________________ 218 

Thiago Oliveira Lima______________________________________________________________________ 219 

Marinalva de Oliveira Teixeira______________________________________________________________ 220 


