
1 

 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS - CAMPUS JATAÍ 

ATA Nº. 001/2012/CÂMPUS JATAÍ DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DO CAMPUS JATAÍ 

REALIZADA EM 29 DE FEVEREIRO DE 2012. 

Aos vinte e nove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e doze às quatorze horas e doze minutos 1 

reuniram-se no auditório maior da Unidade Jatobá, Campus Jataí/UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, 2 

sob a presidência do Prof. Wagner Gouvêa dos Santos, Diretor do Câmpus Jataí-UNIVERSIDADE 3 

FEDERAL DE GOIÁS, os membros do Conselho Diretor: Prof. Vilmar Antônio Ragagnin, Coordenador do 4 

Curso de Agronomia; Prof. Alexandre Braoios, Coordenador do Curso de Biomedicina; Prof. Marcos 5 

Gonçalves de Santana, Vice-Coordenador do Curso de Educação Física; Prof. Antônio Paulino da Costa 6 

Netto, Coordenador do Curso de Ciências Biológicas; Prof. Marcos Wagner de Souza Ribeiro, Coordenador 7 

do Curso de Ciência da Computação; Prof. Marcelo Eibs Cafrune, Coordenador do Curso de Direito; Prof. 8 

Márcio Rodrigues Silva, Coordenador do Curso de Geografia; Prof.ª  Paula Regina de Souza Coordenadora 9 

do Curso de Enfermagem; Prof. Wendy Carniello Ferreira, Coordenado do  Curso de Engenharia Florestal; 10 

Prof. Fábio Marineli, Coordenador do Curso de Física; Prof.ª. Patrícia de Sá Barros, Coordenadora do Curso 11 

de Fisioterapia; Prof. Murilo Borges Silva, Vice-Coordenador do Curso de História; Prof.ª Vânia Carmem 12 

Lima, Coordenadora do Curso de Letras; Prof. Esdras Teixeira Costa, Coordenador do Curso de Matemática; 13 

Prof. Cássio Aparecido Pereira Fontana, Coordenador do Curso de Medicina Veterinária; Prof.ª. Suely Lima 14 

de Assis Pinto, Vice-Coordenadora do Curso de Pedagogia; Prof.ª Marciana Gonçalves Farinha, 15 

Coordenadora do Curso de Psicologia; Prof. Edgar Alain Collao Saenz, Coordenador do Curso de Zootecnia; 16 

Prof. Francismário Ferreira dos Santos, Coordenador do Curso de Química; Prof. Alessandro Martins, Vice-17 

Diretor do Câmpus Jataí-Universidade Federal de Goiás; Prof. Ricardo Alexandre Figueiredo de Matos, 18 

Presidente da CIS; Prof. João Batista Pereira Cabral, Coordenador do Curso de Mestrado em Geografia; 19 

Prof. Helder Barbosa Paulino, Vice-Coordenador do Curso de Mestrado em Agronomia; Prof.ª Cecília Nunes 20 

Moreira, representante dos Professores Adjuntos; Prof. Fernando Silva dos Santos, representando os 21 

Professores Assistentes; Os Técnico-Administrativos: Marcos Humberto Silva de Assis e Alécio Perini 22 

Martins, Ricardo Porto Simões Mathias e Darlan Marques da Silveira, representando os Técnico-23 

Administrativos; Prof.ª. Alessandra Feijó Marcondes Viu, representante dos Professores Associados, Bianca 24 

Fernandes Silva, João Victor de Souza Cyrino e Waldenir do Prado, representantes dos Discentes; Verificado 25 

o “quórum”, o Sr. Presidente declarou abertos os trabalhos, pelo Primeiro Ponto da Pauta: Informes: 26 

Primeiro Informe – Comissão Permanente de Avaliação Docente: O Presidente falou sobre a solicitação 27 

recebida para indicação de um nome para compor a Comissão Permanente de Avaliação de Documentos/ 28 

Universidade Federal de Goiás: O Prof. Murilo Borges Silva (Curso de História) se dispôs a participar da 29 

comissão. Interessados em indicar outros nomes devem encaminhar a sugestão para a Direção até dia 30 

01/03/2012. Segundo Informe: Representante para a COMTUR – O Presidente solicitou um 31 

representante do Câmpus Jataí da Universidade Federal de Goiás para representar o Câmpus na COMTUR 32 

(Conselho Municipal de Turismo): Foi solicitado o envio de indicações de nomes. Terceiro Informe: 33 
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Prédios Exatas e Saúde – O Presidente informou que os laboratórios de Exatas e Saúde: Os laboratórios 34 

ainda não estão prontos e a direção aguarda documento do CEGEF (Centro de Gestão do Espaço Físico), 35 

quanto a situação das obras. Neste momento o Prof. Helder Barbosa Paulino disse que seria bom que os 36 

cursos relatassem em documento os problemas que estavam acontecendo à PROGRAD (Pró-Reitoria de 37 

Graduação). O Presidente disse que tudo o que estava acontecendo foi documentado. Quarto Informe: 38 

Instalação da Cancela Unidade Jatobá: O Presidente falou sobre a instalação de cancela na entrada da 39 

Unidade Jatobá: iniciou no dia 29/02/2012 a instalação das cancelas na entrada da Unidade Jatobá, o controle 40 

de entrada na unidade nos finais de semana, continuarão sendo realizados por meio de autorização. O Prof. 41 

Alessandro Martins disse que a cancela estava sendo instalada para melhorar a segurança interna do Câmpus 42 

e que serão implantados também os sinais de trânsito, disse ainda que estava em estudo a viabilização de 43 

liberação para pedestres e ciclistas da antiga entrada da Unidade Jatobá, ressaltando que se houver a 44 

liberação, veículos motorizados não poderão passar por esta entrada. O Prof. Antônio Paulino da Costa Netto 45 

sugeriu que pegasse os nomes dos alunos que já possuíam autorização para entrada e deixasse uma cópia 46 

com o guarda para que os mesmos não tenham dificuldade para entrar. O Presidente falou da importância do 47 

uso do crachá. O Prof. Arthur dos Santos Mascioli falou sobre a segurança das salas que não tem trancas na 48 

janela e pediu que esta questão de segurança fosse verificada. O Prof. Esdras Teixeira Costa falou da 49 

iluminação para a Central II à noite. O Presidente disse que isso será feito neste ano. A Prof.ª Alessandra 50 

Feijó Marcondes Viu falou dos gabinetes de professores que foram transformados em laboratórios e que os 51 

alunos tem acesso a qualquer momento. Após muitas discussões quanto a espaços o Presidente disse que tudo 52 

isso poderia ser discutido em uma reunião com pauta para isso.  Segundo Ponto da Pauta: Apreciação da ata 53 

do dia 19-09-2011, em discussão, não foram solicitadas alterações e a ata foi aprovada com o registro de 26 54 

(vinte e seis) votos favoráveis e 8 (oito) abstenções. Ata do dia 21-09-2011, em discussão, não foram 55 

solicitadas alterações e a ata foi aprovada com o registro de 23 (vinte e três) votos favoráveis e 11 (onze) 56 

abstenções. Ata do dia 22-09-2011 (assembleia), em discussão, não foram solicitadas alterações e a ata foi 57 

aprovada com o registro de 16 (dezesseis) votos favoráveis e 18 (dezoito) abstenções. Ata do dia  26-10-58 

2011, em discussão a ata foi aprovada com as devidas correções com o registro de 18 (dezoito) votos 59 

favoráveis e 12 (doze) abstenções. Terceiro Ponto da Pauta: Processos de Estágio Probatório e 60 

Progressão Horizontal – Relator: CAD/CAJ. A Prof.ª. Cecília Nunes Moreira leu os relatos das três 61 

comissões, primeiro os processos avaliados pela comissão presida por ela: Processo : 23070.003228/2011-94 62 

- Roberta de Moura Assis - Progressão Horizontal e Processo : 23070.012382/2011-57- Eliana Melo 63 

Machado Moraes - Progressão Horizontal. Em seguida os processos avaliados pela comissão presidida pela 64 

Prof.ª Sandra Benite Ribeiro: Processo : 23070.003413/2011-89 - Leonor Paniago Rocha - Progressão 65 

Horizontal. Em seguida os processos avaliados pela comissão presidida pela Prof.ª Vera Lúcia Dias da Silva 66 

Fontana: Processo: 23070.023373/2008-96 - Ricardo de Mattos Santa Rita - Estágio Probatório (Parcial e 67 

Final) e Processo: 23070.02402/2011-21- Ricardo de Mattos Santa Rita - Progressão Horizontal, todos com 68 

pareceres favoráveis. Em discussão a Prof.ª Alessandra Feijó Marcondes Viu contestou a forma que os 69 

processos estavam sendo apresentados ao Conselho Diretor, pois na resolução falava que os processos tem 70 

que passar pelo conselho. A Prof.ª Cecília Nunes Moreira disse que os processos tem um relato e que a 71 
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documentação foi toda conferida. O Prof. Cássio Aparecido Pereira Fontana disse que poderia não ler a nota, 72 

mas poderia falar se foi aprovado ou não. O Presidente solicitou que todos estudassem a resolução e 73 

chegassem a um parecer, disse também que isso será colocado como ponto de pauta na reunião 74 

extraordinária. A Prof.ª Alessandra Feijó Marcondes Viu disse que teria que seguir a resolução. O Prof. 75 

Cássio Aparecido Pereira Fontana disse que poderia divulgar por número de processo e os processos serem 76 

analisados na próxima reunião. O Prof. Helder Barbosa Paulino questionou se a não aprovação dos processos 77 

hoje, poderia prejudicar os professores. A Prof.ª Alessandra Feijó Marcondes Viu disse que não. A Prof.ª 78 

Cecília Nunes Moreira disse que todos receberão o retroativo, então o prejuízo seria no atraso do resultado. 79 

O Prof. Arthur dos Santos Mascioli disse que como até hoje os processos foram sempre votados, então que se 80 

aprove estes e depois verifique os próximos junto a resolução. Disse ainda que existe uma comissão e que o 81 

conselho deve verificar também. O Presidente sugeriu que fosse feita uma apresentação sobre o assunto na 82 

próxima reunião extraordinária. Após muitas discussões, em votação todos os processos com pareceres 83 

favoráveis, em discussão e em seguida em votação os relatórios parciais e finais de Estágio Probatório e 84 

Progressões Horizontais, foram aprovados com o registro a unanimidade dos votos. O Prof. Cássio 85 

Aparecido Pereira Fontana disse que era contrário a apreciação desse ponto em reunião extraordinária, após 86 

algumas discussões o Presidente colocou em votação quanto ao ponto não entrar na reunião extraordinária. 87 

Em votação foram registrados 30 (trinta) votos favoráveis e 2 (duas) abstenções, portanto o ponto será 88 

apreciado em uma reunião ordinária. Quarto Ponto da Pauta: Projetos de Extensão e Cultura, relatado 89 

pelo Prof. Ricardo Alexandre Figueiredo de Matos, os seguintes projetos: Tai Chi Chuan: Proposta de 90 

Intervenção na dor crônica de Idosos. Coordenadora: Daisy de Araújo Vilela (Cadastro de Ação); I Semana 91 

Jurídica do curso de Direito Universidade Federal de Goiás /Jataí: Direitos Fundamentais e 92 

transdisciplinaridade. Coordenadora: Helga Maria Martins de Paula (Cadastro de Ação); Itinerarius 93 

Reflectionis. Coordenadora: Laís Leni Oliveira Lima (Cadastro de Ação); Redescobrindo a Astronomia: Uma 94 

Nova Janela para o Céu do Cerrado. Coordenador: Alessandro Martins (Recadastro); Biocalourada. 95 

Coordenador: Antônio Paulino da Costa Netto (Cadastro de Ação); GAPO: Grupo de Atenção a Pessoa 96 

Obesa. Coordenador: André Amaral Bravin (Relatório Final); A linguagem cinematográfica no ensino e 97 

formação de psicólogos. Coordenador: Tales Vilela Santeiro (Relatório Final); I Encontro de Análise do 98 

Comportamento do Sudoeste Goiano e VI Jornada de Análise do Comportamento - Rio Verde. Coordenador: 99 

André Amaral Bravin (Relatório Final); Formação dos Responsáveis pela Implementação de Políticas 100 

Públicas Voltadas à Efetivação de Direitos. Coordenadora: Verônica Korber Gonçalves (Relatório Parcial); 101 

Camiseta. Coordenadora: Estael de Lima Gonçalves (Relatório Final); Análise e Contexto das Avaliações 102 

Oficiais em Matemática. Coordenadora: Adriana Aparecida Molina Gomes (Cadastro Inicial); Clube da 103 

Leitura. Coordenadora: Maria Luzia dos Santos Sisterolli (Cadastro Inicial e Retificação); Conhecendo a 104 

Anatomia. Coordenadora: Ana Lúcia Rezende Souza (Cadastro Inicial); Contribuindo com a Saúde do 105 

Trabalhador. Coordenadora: Ângela Lima Pereira Nogara (Cadastro Inicial); Contribuindo para o Natal Feliz 106 

do Albergado. Coordenadora: Ângela Lima Pereira Nogara (Cadastro Inicial); Ecocine debates: cinema e 107 

direito ambiental. Coordenadora: Verônica Korber Gonçalves (Recadastro); Formação em Língua de Sinais 108 

Coordenador: José Gabriel Antunes Assis (Recadastro); Pré-Encontro Sudoeste Goiano de Análise do 109 
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Comportamento - Pré-ESGAC Coordenador: André Amaral Bravin (Cadastro Inicial)- Encontro Sudoeste 110 

Goiano de Análise do Comportamento - ESGAC. Coordenador: André Amaral Bravin (Cadastro Inicial); 111 

Grupos de atividades educativas para os programas de assistência ao hipertenso, diabético e idoso da 112 

Secretaria Municipal de Saúde de Jataí - Goiás. Coordenadora: Sandra Aparecida Benite Ribeiro (Recadastro 113 

e Retificação); II Simpósio de Psicologia Organizacional e do Trabalho UNIVERSIDADE FEDERAL DE 114 

GOIÁS/CAJ: a psicologia e a gestão de pessoas. Coordenadora: Lidiane Ferreira da Silva. (Cadastro Inicial); 115 

III Semana da Zootecnia Cerrado em Foco: Nutrição Animal. Coordenadora: Vera Lúcia Banys (Cadastro 116 

Inicial); Inclusão Digital para a Melhor Idade. Coordenador: F!ávio Ferreira Borges (Cadastro Inicial); V 117 

EMEM - Encontro de Matemática e Educação Matemática. Graciele Paraguaia Silveira. (Cadastro Inicial); 118 

Segundo Encontro de Egressos do Curso de Matemática do CÂMPUS JATAÍ DA UNIVERSIDADE 119 

FEDERAL DE GOIÁS. Coordenadora: Luciana Aparecida Elias. (Cadastro Inicial); Conscientização Sobre 120 

posse Responsável para a Prevenção de Zoonoses. Coordenadora: Marina Pacheco Miguel. (Recadastro de 121 

Ação); Conscientização sobre o transplante de medula óssea. Coordenadora Marina Pacheco Miguel. 122 

(Cadastro de Ação). O relator falou que os projetos estavam sendo encaminhados on-line. O Prof. Marcelo 123 

Cafrune questionou quanto a aprovação na UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS em Goiânia. O 124 

Presidente disse que tudo é feito no sistema. O Prof. Helder Barbosa Paulino que se lá eles 125 

desburocratizaram para agilizar o processo, então não vamos inventar moda. O Presidente falou que via 126 

todos os relatórios no sistema e que tem relatórios que não constam as informações necessárias. Disse que a 127 

avaliação era de acordo com a resolução. A Prof.ª Alessandra Feijó Marcondes viu perguntou se a assessoria 128 

avaliava a forma e a metodologia. O Prof. Ricardo Alexandre Figueiredo de Mattos disse que tudo era 129 

analisado, quanto a normas e conceitos básicos que regem o projeto de extensão. A Prof.ª Alessandra Feijó 130 

Marcondes viu disse que entendia, mas que a pergunta era porque nem na pauta tinha os nomes dos projetos. 131 

O Presidente disse que no site do Câmpus, no link resultados do Conselho Diretor serão listados os projetos 132 

aprovados ou não. O Prof. Fernando Silva Santos disse que era importante tomar conhecimento de todas as 133 

ações e que a função da minicâmara era essa. O Presidente disse que talvez o próprio curso tenha que avaliar 134 

os seus projetos de extensão. O Prof. Helder Barbosa Paulino disse que era importante que a coordenação 135 

fosse comunicada e que o projeto passasse pela coordenação. O Prof. Marcelo Eibs Cafrune questionou sobre 136 

a mudança de procedimento, não estava propondo uma burocratização, disse que houve um procedimento 137 

previsto, e ele perguntou se essa alteração era em toda a UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, então 138 

hoje não era mais necessário passar nos cursos. Em votação os projetos de Extensão e Cultura foram 139 

aprovados com o registro de 30 (trinta) votos favoráveis e 1 (uma) abstenção. Em seguida o Presidente 140 

apresentou a Prof.ª. Levi Carina Terribile, a nova Assessora de Pesquisa e Pós-Graduação, que veio para 141 

relatar os próximos pontos. Quinto Ponto da Pauta: Projeto de Pesquisa: O Ideb na rede Municipal de 142 

ensino de Jataí-GO – Coordenadora Renata Machado de Assis, relatado pela Comissão do Conselho Diretor, 143 

parecer favorável. Sexto Ponto da Pauta: Projeto de Pesquisa: Visualização de Informação de Redes de 144 

Esgoto Geradas por Algorítimos Genéticos – Coordenador: Prof. Marcos Wagner de Souza Ribeiro, relatado 145 

pela Comissão do Conselho Diretor, parecer favorável. Sétimo Ponto da Pauta: Projeto de Pesquisa: 146 

Corpo do homem em revista – Coordenadora: Prof.ª. Maria de Lourdes Faria dos Santos Paniago, relatado 147 
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pela Comissão do Conselho Diretor, parecer favorável. Neste momento foram incluídos os seguintes 148 

projetos de pesquisa: Avaliação da qualidade do sono de estudantes universitários sedentários e fisicamente 149 

ativos – Coordenadora: Prof.ª. Giselle Soares Passos, relatado pela Comissão do Conselho Diretor, parecer 150 

favorável. Projeto de Pesquisa: Sistemas não lineares de equação de onde de Schorondinger – Coordendor: 151 

Prof. Claudiney Goulart, relatado pela Comissão do Conselho Diretor, parecer favorável. Em votação os 152 

pareceres foram aprovados com o registro da unanimidade dos votos. Oitavo Ponto da Pauta: Relatório 153 

Semestral de Pós-Graduação (Doutorado) da Prof.ª Eva Aparecida de Oliveira- do Interesse da 154 

Coordenação do Curso de Pedagogia, relatado pela Comissão do Conselho Diretor, parecer favorável. Nono 155 

Ponto da Pauta: Relatório Final de Pós-Graduação (Doutorado) do Prof. Claudiney Goulart – do 156 

Interesse do Curso de Matemática, relatado pela Comissão do Conselho Diretor, parecer favorável. Décimo 157 

Ponto da Pauta: Relatório Final de Pós-Graduação (Pós-Doutorado) do Prof. Henrique Almeida 158 

Fernandes – do Interesse do Curso de Física, relatado pela Comissão do Conselho Diretor, parecer 159 

favorável. Décimo Primeiro Ponto da Pauta: Relatório Final de Pós-Graduação (Pós-Doutorado) da 160 

Prof.ª. Maria de Lourdes Faria dos Santos Paniago - do interesse do Curso de a, relatado pela Comissão 161 

do Conselho Diretor, parecer favorável. Em votação os pareceres foram aprovados com o registro da 162 

unanimidade dos votos. Décimo Segundo Ponto da Pauta: Solicitação de Afastamento para Pós-163 

Graduação (Doutorado) do Prof. André Amaral Bravin – do Interesse da Coordenação do Curso de 164 

Psicologia, relatado pela Comissão do Conselho Diretor a Prof.ª. Levi Carina Terribile informou que consta 165 

no processo documento em que a coordenação do curso irá assumir a carga horária do professor caso não 166 

tenha professor substituto e em seguida solicitou que seja anexado ao processo o SICAD 2011 (dois mil e 167 

onze) A Prof.ª Marciana Gonçalves Farinha pediu para relatar em ata que a coordenação assumiria as 168 

disciplinas, mas o Curso de Enfermagem estava emprestando uma vaga de substituto para o Curso de 169 

Psicologia. O Acadêmico João Victor de Souza Cyrino questionou porque alguns alunos do Curso de 170 

Psicologia no ano passado relataram que não tinham professor e que tiveram aulas nas férias. A Prof.ª Cecília 171 

Nunes Moreira questionou sobre quantos professores afastados o curso tinha e se isso ultrapassaria 30 % 172 

(trinta por cento) do total de professores do curso e disse que isso teria que constar no processo. Disse que se 173 

amanhã o Curso de Enfermagem quiser o substituto de volta, o que o curso irá fazer? A Prof.ª Marciana 174 

Gonçalves Farinha disse que não ultrapassava a porcentagem, mas que iria pedir vistas do processo para 175 

incluir o documento do Curso de Enfermagem. A Prof.ª Cecília Nunes Moreira sugeriu que o Curso de 176 

Enfermagem deixasse claro qual o período do empréstimo. O Prof. Edgar Alain Collao Saenz disse que a 177 

questão dos trinta por cento foi definida no Conselho Diretor. O Prof. Fábio Marineli disse que o Conselho 178 

definiu também a história do empréstimo. O Prof. Antônio Paulino da Costa Netto disse que quanto ao Pós-179 

Doutorado poderia existir um acordo, onde existiam dois professores de uma mesma área, um assumiria a 180 

carga horária para que o colega saísse. A Prof.ª Cecília Nunes Moreira disse que não existia lei para Pós-181 

Doutorado, mas que teria que ter demanda, ou seja, passa pelo conselho e encaminha para Goiânia. A Prof.ª 182 

Marciana Gonçalves Farinha disse que atualmente o curso tem duas disciplinas sem professor, disciplinas 183 

estas oferecidas pelo Curso de Pedagogia, que o professor será contratado. O Prof. Fernando Silva dos 184 

Santos propôs que para as próximas reuniões fosse pensado em uma política de qualificações e sugeriu que 185 
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isso fosse estudado para regulamentar a qualificação. Em seguida os resultados dos concursos foram 186 

antecipados: Décimo Oitavo Ponto da Pauta: Processo 23070.021942/2011-64: Proclamação de Resultado 187 

do Concurso Público na área de Fitotecnia e Sementes. Relator: Comissão do Conselho Diretor; Décimo 188 

Nono Ponto da Pauta: Processo 23070.020195/2011-47 - Proclamação de Resultado do Concurso Público 189 

na área de Psicologia Comunitária. Relator: Comissão do Conselho Diretor, Em votação os resultados dos 190 

concursos foram aprovados com o registro da unanimidade dos votos; Décimo Terceiro Ponto da Pauta: 191 

Relatório Comissão de Orçamento do Câmpus Jataí/ Universidade Federal de Goiás, relatado pela Prof.ª. 192 

Luciana Aparecida Elias e comissão. A Prof.ª Luciana Aparecida Elias iniciou falando sobre o trabalho da 193 

comissão. O Prof. Sauli dos Santos Júnior apresentou a planilha modo ANDIFES que foi utilizada e disse 194 

que esse era o mesmo modelo de Goiânia, mas para encaixar com a realidade do Câmpus Jataí, falou dos 195 

indicadores que são oito e explicou cada item. Depois falou do número de laboratórios por curso e grau de 196 

complexidade e disse que a resolução fala disso, mas Jataí e outras unidades não levaram em conta essa 197 

questão. Disse que com os dados SICAD de 2010 (dois mil e dez) foram analisadas a produção de cada 198 

professor e número de alunos equivalentes utilizado pelo MEC (Ministério da Educação e Cultura), disse que 199 

cada indicador tinha suas variáveis. Em seguida falou dos pesos de cada um dos indicadores, pois, dentre os 200 

três tem três pesos fixos e outros cinco variáveis. Mostrou o exemplo de divisão para os Cursos A e B, com a 201 

valorização que ocorria, onde o curso mais se destacava. Em seguida mostrou a planilha alimentada (a 202 

apresentação da comissão será anexada ao final desta ata), neste momento o Presidente agradeceu a comissão 203 

pelo trabalho. Em discussão o Prof. Helder Barbosa Paulino questionou se o Câmpus Jataí tinha R$ 204 

100.000,00 (cem mil reais) para custeio, então cada um teria sua porcentagem. O Prof. Sauli dos Santos 205 

Júnior (membro da comissão) fez a simulação com este valor e disse que a planilha seria disponibilizada. O 206 

Prof. Francimário Ferreira dos Santos falou da dificuldade do Curso de Química em questões de laboratórios, 207 

disse que tem muita dificuldade quanto a prestação de serviços para outros cursos. O Presidente disse que 208 

esse era o mesmo problema que ocorreu com os livros. A Prof.ª Luciana Aparecida Elias disse que os 209 

laboratórios foram contados de maneira ideal, todas as aulas práticas foram contadas, em seguida disse que 210 

quanto aos laboratórios compartilhados, a verba iria para a coordenação que o laboratório estava vinculado a 211 

partir da tabela, para o curso. O Prof. Sauli dos Santos Júnior disse que tem disciplina que tem aulas teórica e 212 

prática. Disse que os laboratórios de uso comum tinham professores de diferentes cursos que o utilizavam, 213 

então, estes cursos terão que entrar em um acordo para resolver a questão da verba para o laboratório. O 214 

Prof. Francismário Ferreira dos Santos disse que na prática isso não iria funcionar, disse que foi computado 215 

somente na licenciatura. O Prof. Sauli dos Santos Júnior disse que os dados são do final do ano de 2010 (dois 216 

mil e dez), então o Curso de Bacharelado em Química só teria o recurso em 2013 (dois mil e treze). O Prof. 217 

Ricardo de Mattos Santa Rita (membro da comissão) disse que como coordenador do laboratório de 218 

microscopia sentiu isso também, mas teria que verificar o número de alunos, carga horária para alocar 219 

recursos no curso. Disse que Goiânia estava muito mais atrasada que Jataí nessa distribuição. O Presidente 220 

disse que a comissão veio apresentar e que era claro que no primeiro ano terão ajustes a serem feitos. O Prof. 221 

Alexandre Braoios parabenizou a comissão, pois sabia o quanto foi desgastante o trabalho e questionou se 222 

quem recebia a verba era o laboratório ou o curso. O Prof. Sauli dos Santos Júnior disse que a verba vai para 223 
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o curso, para os professores do curso. O Prof. Sauli dos Santos Júnior fez simulações de divisão quanto a 224 

laboratórios. O Prof. Fábio Marineli diss que cada um estava falando uma coisa. Neste momento a Prof.ª 225 

Luciana Aparecida Elias fez uma nova explicação e citou como exemplo o Curso de Ciências Biológicas que 226 

tinha cento e cinco laboratórios ideais, o índice foi computado nesse número de laboratórios. Em seguida ela 227 

disse que não poderia criar normas, apenas formulou a planilha. O Prof. Helder Barbosa Paulino disse que 228 

ele era do laboratório de solos, mas que ministra aula para o Curso de Agronomia, Engenharia Florestal e 229 

Zootecnia, então ele terá que pedir dinheiro nestes laboratórios? A Prof.ª Luciana Aparecida Elias disse que 230 

se o laboratório foi contado no Projeto Pedagógico do Curso, então a verba irá para o curso que ministra a 231 

disciplina. A Prof.ª Cecília Nunes Moreira disse que entende que a Biologia irá receber mais porque atende 232 

mais cursos, então ela entendia que a Veterinária não teria que passar verba para a Biologia, pois ela já irá 233 

receber a verba, então ela disse que queria um exemplo prático, pediu para esquecer a planilha e solicitou 234 

esclarecimentos, disse que o que a comissão estava falando, não estava claro. Disse ainda que, por exemplo, 235 

se ela ministrava aula para Veterinária e Agronomia e se tinha pouco dinheiro, então não daria aula prática. A 236 

Prof.ª Luciana Aparecida Elias disse que o assunto estava sendo de maneira profissional e explicou mais uma 237 

vez que os laboratórios serão contados em dois lugares, um por curso e conta de novo, pois o curso que tem 238 

professor que ministra a disciplina, conta o índice didático. Disse que o índice laboratório foi contado de 239 

acordo com o Projeto Pedagógico do Curso e que uma disciplina, por exemplo: aula prática de solos, essa 240 

disciplina era do Curso de Agronomia, então seria contada no curso. Após muitas discussões o Prof. Cássio 241 

Aparecido Pereira Fontana disse que o problema não era o trabalho da comissão, o que foi exposto, mas sim 242 

o que cada um irá receber com a forma de divisão. O Prof. Sauli dos Santos Júnior disse que supondo que a 243 

Fertilidade do solo não fosse ministrada pela Agronomia, fosse pela Zootecnia, mas a Zootecnia usasse o 244 

laboratório da Agronomia, então teria que haver um ajuste interno nesse caso. O Prof. Cássio Aparecido 245 

Pereira Fontana disse que acordo interno não daria certo, disse que isso não funcionaria. Disse ainda que o 246 

Médico Veterinário atendia nove cursos, mas que a divisão teria que ser feitas com normas claras. O 247 

Presidente disse que são dois contextos diferentes e que não existia nada formalizado antes, mas que no 248 

momento essa era uma questão institucionalizada, e o conselho que irá definir, então dependeria do contexto, 249 

antes pode ter havido mendicância, mas agora o contexto seria diferente. O Prof. Cássio Aparecido Pereira 250 

Fontana disse que sua proposta era que a distribuição fosse feita dentro do curso. O Presidente disse que 251 

seriam dois momentos diferentes, e que essa era uma tentativa de democratizar a divisão e que se alguém 252 

tivesse uma alternativa melhor que apresentasse ou que usasse a forma antiga. O Prof. Marcelo Eibs Cafrune 253 

disse que fazia parte da comissão, mas que por uma questão de horários ele teve que sair, disse que isso que 254 

estava acontecendo era uma avanço, pois antes os recursos eram uma caixa preta, divididos de forma 255 

maternal pela gestora do Câmpus. Disse que queria que a planilha fosse rodada o mais rápido possível e 256 

solicitou os documentos da comissão. Em seguida ele questionou quanto ao aluno equivalente, como estava 257 

sendo contado, e disse que sua pergunta era de ordem técnica. Disse que outra pergunta era sobre a definição 258 

de critérios variáveis. O Prof. Sauli dos Santos Júnior disse que a questão do aluno equivalente seguia a 259 

resolução CONSUNI e compreensão do MEC e de acordo com o MEC os cursos mais caros são os Cursos de 260 

Medicina, Veterinária, Odontologia e Zootecnia, os cursos são divididos em grupos de acordo com o MEC. O 261 
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Presidente fez o encaminhamento para finalizar a reunião, pois seria realizada hoje a recepção dos calouros, 262 

ele convidou todos para comparecer. Disse que o assunto continuaria na próxima reunião extraordinária. O 263 

Prof. João Batista Pereira Cabral pediu para falar, pois a ex-direção foi citada e ele queria responder. O Prof. 264 

Sauli dos Santos Júnior sugeriu que fosse uma reunião aberta, uma assembleia. O Presidente disse que assim 265 

geraria mais problemas e como o horário já estava avançado, disse que todos receberiam os documentos via 266 

e-mail e que na reunião resolveria se utilizaria isso ou não. Em seguida o Presidente passou a palavra para o 267 

Prof. João Batista Pereira Cabral, o professor disse que várias vezes foi tocado no nome da ex-direção, mas 268 

que o recurso sempre foi apresentado ao conselho, e que foi falado que a direção anterior sonegava 269 

informações, se alguém tiver dúvida então que abra um processo administrativo, sempre foram feitas 270 

reuniões com os coordenadores de cursos e foram  passados os valores, portanto, falar que não tinha 271 

informação era uma falta de ética, então se tem dúvidas é só procurar na Universidade Federal de Goiás, pois 272 

os números são abertos. Em seguida ele solicitou respeito dos conselheiros e disse que se alguém tiver algo, 273 

que prove e abra um processo administrativo. O Presidente falou que havia inscritos, mas que pelo tempo ele 274 

encerraria a reunião. O Presidente questionou se todos concordavam em discutir na próxima quarta-feira. O 275 

Prof. Cássio Aparecido Pereira Fontana disse que tinha que ter um conselho somente para isso e que então 276 

houve um erro de condução da reunião. O Presidente disse que passou os pontos em bloco primeiro e que 277 

depois entrou neste ponto, mas infelizmente os questionamentos gastaram mais tempo que o necessário. Não 278 

havendo mais tempo para prosseguir com a reunião o Sr. Presidente declarou encerrada a reunião às 17:45 279 

horas (dezessete horas e quarenta e cinco minutos), da qual, para constar, eu, Marinalva de Oliveira Teixeira, 280 

Secretária do Conselho Diretor, lavrei a presente ata que, lida e se achada em conforme, segue assinada pelo 281 

Presidente dos trabalhos e pelos conselheiros presentes à discussão e votação............................................ 282 

Wagner Gouvêa dos Santos________________________________________________________ 283 
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Alessandra Feijó Marcondes Viu____________________________________________________ 285 
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