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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 28 DE ABRIL DE 2010. 

Aos vinte e oito (28) dias do mês de abril (04) do ano de dois mil e dez (2010) às quatorze horas e vinte 1 

minutos (14:20) 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; Profª. Alessandra Daflon dos Santos,  4 

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

Carniello Ferreira, Coordenador do Curso de Engenharia Florestal; Profª. Cristiane José Borges, 6 

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

Educação Física; Prof. Euter Paniago Júnior, Vice-Coordenador do Curso de Agronomia; Prof. Henrique 8 

Almeida Fernandes, Coordenador do Curso de Física; Prof. Gecirlei Francisco da Silva, Coordenadora do 9 

Curso de Matemática; Prof. Marcos Wagner de Souza Ribeiro, Coordenador do Curso de Ciência da 10 

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

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

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

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

Curso de Letras; Prof. Samuel Mariano Gislon da Silva, Coordenador do Curso de Ciências Biológicas; Prof. 15 

Wagner Gouvêa dos Santos, Coordenador do Curso de Biomedicina; Prof. Fabrízzio Alphonsus Alves Melo 16 

Nunes Soares, representantes dos professores assistentes; Profª. Cecília Nunes Moreira, representante dos 17 

professores adjuntos; Prof. Edésio Fialho dos Reis, Coordenador do Curso de Mestrado em Agronomia. Prof. 18 

Dimas Moraes Peixinho, Coordenador do Curso de Mestrado em Geografia. A Profª. Zilda de Fátima 19 

Mariano, Presidente da CIS; Os Servidores: Marcos Humberto Silva de Assis, Michaela Andrea Bette 20 

Camara e Wesley Carmo Ramos, representando os servidores técnico-administrativos; Os Acadêmicos: Elias 21 

Menta Macedo e Silmara Silva Cardoso, representando os discentes. Verificado o “quorum”, o Sr. Presidente 22 

declarou abertos os trabalhos informando que a reunião estava com o término previsto para as 16:00h 23 

(dezesseis horas) e como a reunião começou vinte minutos depois, o término será às 16:20 (dezesseis horas e 24 

vinte minutos). Primeiro Ponto da Pauta: Informes – Primeiro Informe: Espaço das Profissões - O 25 

Presidente informou que será realizado o Espaço das Profissões nos dias vinte e nove e trinta de abril e que 26 

nestes dias não haverá aulas.  Segundo Informe: Trabalho junto ao DDRH – O Presidente informou que na  27 

próxima semana na quinta-feira e na sexta-feira a PRODIRH/Goiânia e o Curso de Psicologia CAJ realizarão 28 

um trabalho para aproximação de servidores técnico-administrativos e professores. A Profª. Alessandra 29 

Daflon dos Santos falou que a reunião irá trabalhar no sentido de fazer um levantamento sobre os 30 

relacionamentos de professores e técnicos. O Presidente convidou todas as coordenações de cursos a 31 

participarem do trabalho. Terceiro Informe: Visita do Reitor e PROGRAD ao CAJ – O Presidente 32 

informou que o Reitor e a Pró-Reitora de Graduação da UFG estarão no CAJ nos dias dez e onze de maio, 33 

eles irão passar dois dias no CAJ e será feita uma agenda para resolução de problemas. Neste momento a 34 
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Prof. Cátia Regina de Assis Almeida Leal solicitou que as coordenações passem as informações sobre o uso 35 

do antigo prédio do Curso de Educação Física para que ela possa apresentar ao Reitor. O Presidente disse que 36 

há muita procura da prefeitura e deputados sobre a questão da doação da área desse prédio. O Prof. Samuel 37 

Mariano Gislon da Silva disse que o prefeito já apareceu na televisão com o pessoal do SENAI na área. O 38 

Presidente disse que a posição número um do CAJ é ficar com a área e em segundo plano são as 39 

negociações. Em seguida o Presidente comunicou que o Vereador Gênio Eurípedes falou mal do Campus na 40 

rádio Difusora e que ele solicitou o direito de resposta e amanhã irá até a rádio para responder e também para 41 

divulgar o espaço das profissões. O Prof. Marcos Wagner de Souza Ribeiro lembrou aos coordenadores que 42 

hoje é o prazo final para encaminhar o documento informando sobre a necessidade de salas de aulas, para 43 

que ele conclua a planilha.  Quarto Informe: Internet do Casarão - O Presidente disse que devido a um 44 

problema nos equipamentos, a internet do casarão parou, mas nos outros setores continua funcionando.  45 

Quinto Informe: Bolsas PROBEC: A Profª. Zilda de Fátima Mariano disse que saiu a segunda etapa das 46 

bolsas PROBEC e que o CAJ recebeu vinte e quatro bolsas, mais as que o CAJ já tem, totalizam trinta 47 

bolsas. Disse ainda que os projetos forma parabenizados, pois estão muito bem escritos e que a Profª. Gisele 48 

de Goiânia virá ao CAJ para uma reunião. Informou ainda que a documentação deve ser enviada até sexta-49 

feira e que a Estael está demorando para responder os e-mails devido aos problemas com a internet, mas no 50 

período da tarde ela irá para o laboratório de climatologia para respondê-los. Segundo Ponto da Pauta: 51 

Apreciação das Atas dos dias 24/03/2010; 29/03/2010 e 30/03/2010 – Em apreciação a ata do dia 52 

24/03/2010 (vinte e quatro de março de dois mil e dez), em discussão e em seguida em votação a ata foi 53 

aprovada com as devidas correções com o registro de 19 (dezenove) votos favoráveis e 7 (sete) abstenções; 54 

Em apreciação a ata do dia 29/03/2010 (vinte e nove de março de dois mil e dez), em discussão e em 55 

seguida em votação a ata foi aprovada com as devidas correções com o registro de 20 (vinte) votos 56 

favoráveis e 7 (sete) abstenções; Em apreciação a ata do dia 30/03/2010 (trinta de março de dois mil e dez), 57 

em discussão e em seguida em votação a ata foi aprovada com as devidas correções com o registro de 13 58 

(treze) votos favoráveis e 9 (nove) abstenções; Quarto Ponto da Pauta: Ofício Nº. 046/2010/FEJ – 59 

Denúncia Setor de Informática – Relatora Profª. Luciana Celeste Carneiro, o Prof. Euter Paniago Júnior 60 

relata o processo e diz que a denúncia requer uma sindicância e que a relatora sugeriu que o problema fosse 61 

apresentado ao conselho e encaminhado para uma sindicância, pois um parecer simples não definirá a 62 

situação. Os conselheiros pediram esclarecimentos quanto ao processo. O Presidente disse que se trata de 63 

uma denúncia que já está na reitoria e a denúncia fala que alguns funcionários estão usando a internet do 64 

Campus e que a diretora do Campus apoia isso, então tem que apurar o que é verdade. A Profª. Cecília Nunes 65 

Moreira perguntou quem fez a denúncia. O Prof. Euter Paniago Júnior, respondeu que conforme ofício da 66 

FEJ no processo foi o funcionário Wesley. O Servidor Wesley Carmo Ramos disse que não foi ele. O 67 

Acadêmico Elias Menta Macedo questionou como é possível pegar a internet do Campus. O Prof. Marcos 68 

Wagner Souza Ribeiro disse que é um procedimento complicado e é difícil saber até como faz isso, pois 69 

depende de equipamentos. O Prof. Fabrízzio Alphonsus Alves Melo Nunes Soares disse que antes de colocar 70 

o link de MPRS por antena que está na Unidade Riachuelo era possível fazer isso sim, agora o complicado é 71 

dizer que existe uma situação e que a direção concorda, tem mesmo que abrir uma sindicância. O  Servidor 72 

Wesley Carmo Ramos disse que existem provas sim da situação e que os professores estão tentando 73 
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confundir os conselheiros.  O Prof. Fabrízzio Alphonsus Alves Melo Nunes Soares disse que o Wesley estava 74 

defendendo a situação, então ele deveria saber do ocorrido. O  Servidor Wesley Carmo Ramos disse que não 75 

fez a denúncia, mas foi ele quem tirou as fotos para a denúncia. O Prof. Edésio Fialho dos Reis disse que o 76 

caso é para sindicância e não cabe ao conselho resolver, antes então deve haver mesmo a sindicância. Em 77 

votação, a solicitação de sindicância foi aprovada com o registro da unanimidade dos votos. Terceiro Ponto 78 

da Pauta: REUNI (Propostas de Cursos para substituição do Curso de Artes Visuais) – O Presidente 79 

lista as propostas. Primeira: Curso de Química, modalidade bacharelado, período noturno, candidatos-80 

vagas em catalão 3.18 (três ponto dezoito), interdisciplinaridade com Física, matemática, Ciências 81 

biológicas, Biomedicina, apresenta viabilidade financeira, sugerido pela coordenação do curso de 82 

licenciatura em química. Segunda: Curso de Administração de Empresas, modalidade bacharelado, 83 

período noturno, candidatos-vagas em catalão 7.86 (sete ponto oitenta e seis), interdisciplinaridade 84 

Agronomia, Zootecnia, Direito, Psicologia, apresenta viabilidade financeira, sugerido pela coordenação do 85 

curso de Agronomia. Terceira: Curso de Geografia, modalidade bacharelado, período integral, candidatos-86 

vagas em catalão 3.48 (três ponto quarenta e oito), interdisciplinaridade Química, Física, Ciências 87 

Biológicas, Eng. Florestal, apresenta viabilidade financeira, sugerido pela coordenação do curso de 88 

Geografia. Quarta: Curso de Estatística, modalidade bacharelado, período noturno, candidatos-vagas em 89 

catalão 1 (um) - matemática, interdisciplinaridade Matemática, Física, Química, Geografia, apresenta 90 

viabilidade financeira, sugerido pela coordenação do curso de Matemática. Quinta: Engenharia de 91 

Biossistemas, modalidade bacharelado, período noturno, candidatos-vagas em catalão 4.53 (quatro ponto 92 

cinquenta e três) - Eng. produção, interdisciplinaridade Agronomia, Eng. Florestal, Zootecnia, Veterinária, 93 

não apresenta viabilidade financeira, sugerido pela coordenação do curso de Engenharia Florestal. O 94 

Presidente disse que foi apresentada a proposta do Curso de Medicina, mas a mesma não foi enviada pela 95 

coordenação, então não foi analisada e, além disso, o recurso existente não é suficiente para a implantação 96 

desse curso no momento, futuramente a proposta pode ser analisada. O Prof. Edésio Fialho dos Reis 97 

perguntou se na proposta REUNI não há a possibilidade de não abrir um novo curso. O Presidente disse que 98 

não, que se não apresenta um novo curso, outro Campus ou Goiânia pegam o recurso.  O Prof. Edésio Fialho 99 

dos Reis questionou se vai discutir o curso e esse ficará em segundo plano. O Presidente disse que sim, que o 100 

primeiro plano é a redistribuição das vagas e se não puder aí sim abrirá curso. O Presidente pediu para a 101 

Profª. Cecília relatar, ela falou dos critérios, formas de avaliação e listou as formas de pontuações. Após 102 

várias discussões sobre os critérios alguns conselheiros disseram que os critérios deveriam ter sido 103 

apresentados antes. A Profª. Cecília Nunes Moreira disse que o curso que for selecionado, terá uma comissão 104 

ara avaliar a implantação do mesmo. O Prof. Fabrízzio Alphonsus Alves Melo Nunes Soares disse que tem 105 

verificar a real necessidade de recursos e disse que acha que tem que repensar a questão e disse que a 106 

interdisciplinaridade tem que avaliar o impacto em outros cursos, pois foi sistematizado 12h (doze horas) 107 

aula para todos no CAJ, então acha perigoso abrir um curso assim. O Prof. Wagner Gouvêa dos Santos disse 108 

que acha que o curso de Administração será importante para o CAJ e trará benefícios em termos 109 

administrativos e disse que ele defende esse curso. A Acadêmica Silmara Silva Cardoso questionou se o 110 

curso seria interessante quanto ao público, pois, já tem muitos cursos na região. O Prof. Euter Paniago Júnior 111 

disse que foi verificado na região e tem uma forte demanda e um fato importante é que não retira alunos de 112 
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outros cursos e tem a possibilidade de expandir a área, como por exemplo, uma administração em 113 

Agronegócio e podem ser estudadas várias habilitações. Quanto ao impacto, disse que o curso tem condições 114 

de funcionar com as dez vagas para professores e que a proposta foi feita pensando no Campus. O Prof. 115 

Nelson Rodrigo Pedon disse que os critérios foram construídos depois das propostas. Quanto a proposta do 116 

Curso de Geografia, o curso é integral devido aos espaços ociosos na Unidade Riachuelo durante o dia. 117 

Quanto a demanda essa é criada. Disse ainda que deve-se pensar na proposta de fortalecer cursos que já 118 

existem para que os cursos de pós-graduação cresçam. O Prof. Giovanni Cavichioli Petrucelli pediu para 119 

fazer uma apresentação do curso, disse antes que acha que não deveria abrir curso nenhum com R$ 120 

250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), então sua defesa será da seguinte forma: um curso que já existe 121 

poderia ter vantagens, pois já tem uma estrutura pronta, já tem livros. Em seguida disse que abrir um curso 122 

pela demanda, tem que ter cuidado quanto a isso, disse que o curso que for criado tem que pensar em 123 

projetos para trazer recursos para o Campus. Ele explicou a forma que o curso seria ministrado e disse que 124 

todos os professores da licenciatura tem condições de dar aulas para o bacharelado em química e que com o 125 

espaço físico que o curso já tem, será possível receber uma nova turma. E a intenção de trazer esse curso é 126 

para estruturar o Campus e trazer equipamentos para todos usarem. Disse que a demanda é a diferença que o 127 

curso representa no faturamento do país. O Prof. Ari Raimann disse que acha que realmente os critérios não 128 

deveriam aparecer somente agora, pois isso pode favorecer ou desfavorecer um ou outro e que os critérios 129 

devem ser aprovados no conselho, então ele disse que não concorda que isso seja definido agora. Disse ainda 130 

que entre os critérios apresentados diziam que o curso tinha que ser multidisciplinar e que se o curso enviou 131 

uma proposta então tem que ter uma certidão de ata na qual o curso concorde com isso. O Prof. Thiago 132 

André Carreo Costa disse que o Curso de Geografia tem cinco vagas não preenchidas no último vestibular e 133 

o Curso de Química, vinte e oito vagas não preenchidas, então se não preenche as vagas que já tem, seria 134 

necessário abrir outra habilitação. O Prof. Dimas Moraes Peixinho disse que irá tentar convencer da 135 

importância de implantar o curso de bacharelado em Geografia, disse que no princípio a demanda maior era 136 

para licenciatura e a Geografia é uma ciência de interface e o geógrafo (bacharelado) trabalha com 137 

planejamento. Em seguida ele falou do programa de mestrado que vive um problema com o quadro docente. 138 

Disse que acha que deveria pensar em criar cursos dentro dos já existentes para resolver problemas existentes 139 

e um curso novo não resolveria isso e que o critério da inovação deveria pontuar o contrário. Disse que o 140 

bacharelado em Geografia iria viabilizar o programa de mestrado e que é uma profissão necessária e 141 

importante e a pós seria muito beneficiada. Em seguida pediu aos conselheiros que ponderem suas sugestões. 142 

O Prof. Gecirlei Francisco da Silva falou do Curso de Estatística e disse que é fácil pontuar os cursos que não 143 

tem estatística, mas a maioria tem e que é mais um curso da área de exatas e a justificativa maior é que terá 144 

professores que podem contribuir mais com outros cursos e em termos de pesquisa é um curso formado 145 

basicamente pelos professores de matemática. O Prof. Fabrízzio Alphonsus Alves Melo Nunes Soares disse 146 

que não pode perder o foco e foco é R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), então tem que ver o que 147 

cabe nisso e disse que não é defensor de nenhuma das propostas e que os cursos de geografia e química já 148 

estão prontos, então ele é favorável que se abra um curso que já existe, pois o recurso é muito pouco. O Prof. 149 

Henrique Almeida Fernandes falou sobre o trabalho da comissão e disse que os critérios foram informados 150 

sim e que os mesmos não são fechados e podem ser estudados. O Técnico-Administrativo Marcos Humberto 151 
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Silva de Assis disse que preocupa com os critérios e disse que o Curso de Administração será um curso de 152 

impacto sim, pois, tem muita procura. Disse ainda que quanto ao bacharelado do Curso de Ciências 153 

Biológicas, quando implantado rachou a concorrência no meio então ele se preocupa quanto a isso e disse 154 

que em toda área é necessário que tenha um administrador.  O Prof. Edésio Fialho dos Reis disse que estão 155 

aqui no conselho para discutir mesmo e que as pessoas devem entender isso. Disse que as propostas devem 156 

ter suas aprovações em certidões de ata e questionou: será que não estamos preparados para abrir o Curso de 157 

Medicina? Outra questão é que já foi dito aqui que o CAJ é um “puxadinho” da UFG. Disse ainda que como 158 

vamos trazer um curso ou outro se não temos autonomia nem para fazer nossas compras, então existem 159 

grandes universidades brasileiras que estão consolidando os cursos que tem, então como instituição o 160 

Campus tem que pensar o que quer, pois não é possível abrir um curso com R$ 250.000,00 (duzentos e 161 

cinquenta mil reais) e se for criar, deve-se criar um que já temos para evitar problemas e se tem a 162 

oportunidade de escolher, pensar com moderação na questão e deve pensar também que o aluno não vai sair 163 

de São Paulo para vir para cá e a criação de outro curso com certeza vai impactar e a medida que o Campus 164 

for se consolidando, vai trazendo mais alunos de fora para o CAJ e sua sugestão é que paute a questão e 165 

avalie esse impacto. O Presidente informou que consta na ata do dia 29/03/2010 (vinte e nove de março de 166 

dois mil e dez) aprovada na data de hoje, foram passados os critérios e o que não foi passado foi a pontuação. 167 

Em seguida o Presidente disse que tem dois encaminhamentos o do Prof. Thiago André Carreo Costa de 168 

contar o critério das vagas ociosas e a do Prof. Dimas Moraes Peixinho de pontuar viabilidade ao contrário. 169 

O Presidente disse que devido ao horário tem que votar a proposta de estender a reunião até as dezessete 170 

horas. Em votação foram registrados 20 (vinte) votos favoráveis e 6 (seis) abstenções, então a reunião 171 

prossegue até as dezessete horas. A Profª. Cecília Nunes Moreira propõe que os cursos encaminhem 172 

adequações nas propostas. O Prof. Wagner Gouvêa dos Santos propõe que vote se aceita os critérios ou não e 173 

questionou qual a data limite para essa resposta. O Presidente disse que não passaram data, mas em Goiânia 174 

só falta a resposta do CAJ. O Prof. Wendy Carniello Ferreira disse que não estava informado sobre o curso 175 

proposto e que hoje é o seu primeiro dia no conselho como coordenador do curso, então ele não tem 176 

condições de defender o curso. O Prof. Nelson Rodrigo Pedon sugeriu que considere os recursos de pessoal 177 

para a carga horária, espaço físico, condições materiais já existentes e que não considere a demanda. O Prof. 178 

Edésio Fialho dos Reis disse que tem que verificar se usa ou não os critérios e depois deve-se estabelecer se 179 

deve amadurecer mais e avaliar os critérios. O Prof. Euter Paniago Júnior disse que criar critérios agora seria 180 

para beneficiar alguém, então aceita a proposta da comissão e vota ou abre-se para novas propostas e novos 181 

encaminhamentos. O Prof. Raimundo Agnelo Pessoa Soares propôs que considere os critérios e quem tiver 182 

nota acima de cinco, passa para a próxima etapa. O Prof. Henrique Almeida Fernandes disse que a proposta 183 

deveria vir da coordenação e como encaminhamento ele sugeriu que cada curso traga a ata da reunião com a 184 

proposta do curso e coloque em votação: primeiro a permanência ou não dos dois critérios não passados no 185 

conselho: Carga horária e Inovação e depois que vote o peso de cada um dos critérios. O Prof. Euter Paniago 186 

Júnior disse que ou vota a decisão da comissão ou anula tudo e começa de novo. O Prof. Fabrízzio 187 

Alphonsus Alves Melo Nunes Soares propôs que vote os critérios, e que a viabilidade financeira seja 188 

excludente. O Prof. Wagner Gouvêa dos Santos propôs que pegue os nomes dos primeiros cursos e faça um 189 

sorteio. O Acadêmico Elias Menta Macedo disse que dos critérios avisados no dia 29/03/2010 (vinte e nove 190 
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de março de dois mil e dez), todos já sabiam, então deve-se discutir os outros. O Presidente disse que a 191 

proposta número um é manter o que foi definido no dia 29/03/2010 (vinte e nove de março de dois mil e 192 

dez), preferencialmente noturno, multidisciplinar. Outra proposta seria manter a inovação e carga horária e 193 

discutir os pesos depois. E mais uma proposta de manter o curso e engenharia de biossistemas, esta proposta 194 

foi colocada em votação e foram registrados 1 (um) voto favorável, 11 (onze) desfavoráveis e 12(doze) 195 

abstenções, então o curso engenharia de biossistemas sai da lista. O Prof. Henrique Almeida Fernandes pediu 196 

que os outros cursos apresentassem a ata da reunião que aprovou a proposta do curso, assinada pelos 197 

professores do curso. Após várias discussões a solicitação do Prof. Henrique Almeida Fernandes foi colocada 198 

em votação se o curso deve apresentar a ata ou a certidão de ata, e foram registrados 15 (quinze) votos para 199 

que a ata seja apresentada, 7 (sete) votos para que apresente a certidão de ata e 3(três) abstenções. Então os 200 

cursos devem apresentar a ata da reunião assinada pelos professores do curso. Neste momento o Presidente 201 

solicitou que o conselho fosse mais objetivo. Após discussões foi colocada em votação a proposta 202 

apresentada pela comissão de manter os critérios inovação e carga horária, em votação foram registrados 9 203 

(nove) votos para manter os critérios inovação e carga horária 6 (seis) votos para retirar os critérios inovação 204 

e carga horária e 5(cinco) abstenções, portanto mantêm os critérios inovação e carga horária. Na sequência 205 

foi verificada a sugestão da comissão de criar uma comissão para cuidar do novo curso e assim a 206 

responsabilidade não ficar somente com o curso que fez a proposta. Em votação foram registrados 14 207 

(quatorze) votos favoráveis, 1 (um) contrário e 7 (sete) abstenções. Após as votações iniciaram várias 208 

discussões quanto ao que foi votado. O Presidente disse que ele como diretor do CAJ encaminhará a 209 

proposta para Goiânia tomar a decisão, pois o conselho não chegou a um consenso. O Prof. Fabrízzio 210 

Alphonsus Alves Melo Nunes Soares propôs que pegue os três primeiros cursos e reavalie. A Profª. Cátia 211 

Regina Assis Almeida Leal disse que não se sentiu esclarecida o suficiente para tomar decisão e entendeu 212 

que estavam votando critérios e não pesos. A Profª. Cecília Nunes Moreira propôs que a comissão se reúna 213 

mais uma vez e proponha critérios, pois encaminhar para a reitoria assim, seria imaturidade do CAJ. O Prof. 214 

Euter Paniago Júnior disse que já foi votado e que ninguém conhecia a pontuação. O Prof. Wagner Gouvêa 215 

dos Santos propôs que mande os três primeiros cursos para Goiânia. O Presidente propôs que as propostas 216 

votadas sejam revogadas e que a comissão sente os quatro cursos que encaminharam propostas para definir. 217 

O Prof. Ari Raimann disse que entendeu que estavam avaliando os critérios e que depois verificariam a 218 

pontuação e disse que o curso a ser criado deveria atentar para a carga horária e a questão do índice de 219 

disputas de vagas, pois se o curso tem muitas vagas, aumenta o número de professores. O Presidente disse 220 

que sua proposta seria revogar as decisões. O Prof. Euter Paniago Júnior disse que tem que manter a decisão 221 

da comissão que já foi votada e disse ainda que já foi votada também que a comissão que irá cuidar do curso 222 

será externa para não manipular as vagas. A Profª. Cátia Regina Assis Almeida Leal disse que para ela não 223 

ficou claro. O Presidente disse que propõe a revogação as decisões. Após várias discussões sobre o assunto o 224 

Prof. Raimundo Agnelo Soares Pessoa propôs que volte para a comissão refazer os pesos e depois passe 225 

novamente pelo conselho. O Prof. Ari Raimann propôs que seja um critério o menor índice na disputa das 226 

vagas. Neste momento o Presidente encerrou a reunião avisando que na próxima quarta-feira a comissão irá 227 

trazer os critérios para o conselho avaliar. Quarto Ponto da Pauta: Outros assuntos – não tivemos outros 228 

assuntos.  Nada mais havendo para discutir, a Srª. Presidente declarou encerrada a reunião às 17:26 horas 229 
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(dezessete horas e vinte e seis minutos), da qual, para constar, eu, Marinalva de Oliveira Teixeira, lavrei a 230 

presente ata que, lida e se achada em conforme, segue assinada pela Presidente dos trabalhos e pelos 231 

conselheiros  presentes à discussão e  votação..................................................................................................... 232 
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