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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS – CAMPUS JATAÍ 

ATA Nº. 014/2012/CAJ/UFG 

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DO CAMPUS JATAÍ 

REALIZADA EM 10 DE OUTUBRO DE 2012. 

Aos dez dias do mês de outubro do ano de dois mil e doze às quatorze horas e doze minutos reuniram-se no 1 

auditório maior da Unidade Jatobá, Campus Jataí/UFG, sob a presidência do Prof. Wagner Gouvêa dos 2 

Santos, Diretor do Câmpus Jataí-UFG, os membros do Conselho Diretor: Prof. Raimundo Rodrigues Gomes 3 

Filho, Coordenador do Curso de Agronomia; Prof.ª Marina Pacheco Miguel, Coordenadora do Curso de 4 

Biomedicina; Prof. Antônio Paulino da Costa Netto, Coordenador do Curso de Ciências Biológicas; Prof. 5 

Marcos Wagner de Souza Ribeiro, Coordenador do Curso de Ciência da Computação; Prof.ª Helga Maria 6 

Martins de Paula, Coordenadora do Curso de Direito; Prof. Marcos Gonçalves de Santana, Vice-Coordenador 7 

do Curso de Educação Física; Prof.ª Valquíria Coelho Pina Paulino, Coordenadora do Curso de Enfermagem; 8 

Prof. Carlos Rogério de Andrade, Coordenador do Curso de Engenharia Florestal, Prof. Maurício José Alves 9 

Bolzam, Coordenador do Curso de Física; Prof. Rodrigo Paschoal Prado, Coordenador do Curso de 10 

Fisioterapia; Prof. Evandro César Clemente, Coordenador do Curso de Geografia; Marcos Antônio de 11 

Menezes, Coordenador do Curso de História; Prof.ª Vânia Carmem Lima, Coordenadora do Curso de Letras;  12 

Prof. Flávio Gomes de Moraes, Vice-Coordenador do Curso de Matemática; Prof. Cássio Aparecido Pereira 13 

Fontana, Coordenador do Curso de Medicina Veterinária; Prof.ª Suely Lima de Assis Pinto, Coordenadora do 14 

Curso de Pedagogia; Prof.ª Marciana Gonçalves Farinha, Coordenadora do Curso de Psicologia; Prof. 15 

Francismário Ferreira dos Santos, Coordenador do Curso de Química; Prof. Edgar Alain Collao Saenz, 16 

Coordenador do Curso de Zootecnia; Prof. João Batista Pereira Cabral, Coordenador do Mestrado em 17 

Geografia; Prof.ª Luciana Aparecida Elias Coordenadora do Mestrado PROFMAT; Prof.ª Alessandra Feijó 18 

Marcondes Viu, representante dos Professores Associados; Prof. Fernando Silva dos Santos, representante 19 

dos Professores Assistentes; Prof.ª Cecília Nunes Moreira, representante dos Professores Adjuntos; Prof. 20 

Ricardo Alexandre Figueiredo de Matos, Presidente da CIS; Prof. Alessandro Martins, Vice-Diretor do 21 

Câmpus Jataí-UFG; Os Servidores: Alécio Perini Martins e Marcos Humberto Silva de Assis, representando 22 

os servidores técnico-administrativos; Os Discentes Michaela Andrea Bette Camara e João Victor de Souza 23 

Cyrino, representantes dos discentes. Verificado o “quórum”, o Sr. Presidente declarou abertos os trabalhos, 24 

antes de iniciar o primeiro ponto da pauta alguns conselheiros questionaram quanto a ordem da pauta, após 25 

discussões e considerações, o Prof. Fernando Silva dos Santos propôs que fosse passados os pontos: quarto, 26 

quinto e sexto e que os três primeiros fossem deixados de lado, por ser uma reunião extraordinária. Em 27 

votação essa proposta foi aprovada com o registro de 17 (dezessete) votos favoráveis e 3 (três) contrários. O 28 

Presidente disse que tinha que passar alguns informes e iniciou o Primeiro Ponto da Pauta: Informes: 29 

Primeiro Informe: ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio): O Presidente informou que serão 30 

realizadas as provas do ENEM na Unidade Jatobá, no mês de novembro, falou que precisará de 31 

colaboradores para a aplicação das provas e disse que os requisitos necessários seriam divulgados. Segundo 32 

Informe: Solicitação de Transportes: O Presidente informou que as solicitações de transportes devem ser 33 
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entregues em formulários com preenchimento completo, ou seja, com todas as informações necessárias e 34 

com observância de prazos. Terceiro Informe: Visita Petrobrás: O Presidente informou que em 16/10/2012 35 

às 14:30h (quatorze horas e trinta minutos) será realizada uma reunião com representantes da Petrobras, ele 36 

convidou todos a participarem da reunião, em especial os representantes das áreas de exatas e geografia, por 37 

terem afinidade com a temática. Quarto Informe: Edital PROCAMPO: O Presidente informou que o edital 38 

para criação de curso de licenciatura de educação no campo estava aberto e que o mesmo foi encaminhado 39 

via e-mail. Disse ainda que o edital contemplava 15 (quinze) vagas para professores, 3 (três) vagas para 40 

técnico-administrativos, com custeio de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por estudante, falou que esse curso de 41 

licenciatura tinha duração de três anos e ofertava 360 (trezentos e sessenta vagas. O Presidente solicitou que 42 

todos lessem o edital para verificar o interesse ou não, se houvesse interesse seria formada uma comissão 43 

para criação do curso. Quinto Informe: Horário de Funcionamento da Biblioteca Unidade Jatobá: O 44 

Presidente informou que o horário de funcionamento da Biblioteca da Unidade Jatobá era de segunda a 45 

sexta-feira, das 08h (oito horas) às 21h (vinte e uma horas) e aos sábados das 08h às 12h (doze horas), disse 46 

que o que estava ocorrendo com os estudantes dos cursos noturnos era que os professores não estavam 47 

liberando os alunos para irem à biblioteca e muitos alunos estavam reclamando dessa situação, então 48 

solicitou que seja repassado aos professores o novo horário de funcionamento da biblioteca da Unidade 49 

Jatobá. Sexto Informe: Situação de Estagiários: O Presidente informou que o hospital das Clínicas estava 50 

passando por uma auditoria quanto a documentação de estagiários, termos de compromisso preenchidos e 51 

assinados. Disse que a auditoria seria feita na Universidade Federal de Goiás por amostragem, e que deve 52 

analisar a documentação de pelo menos dez estagiários de cada unidade, disse ainda que a Prof.ª Eliana Melo 53 

Machado Moraes estava acompanhando essa questão e que orientaria as coordenações de estágio quanto a 54 

documentação necessária, informou que a assessoria já havia enviado informações via e-mail. Sétimo 55 

Informe: Energia Elétrica Unidade Jatobá: O Prof. Alessandro Martins disse que estava ocorrendo a 56 

reestruturação da rede elétrica da Cidade Universitária e por isso, será necessário desligar a energia da 57 

Central de aulas II (dois), no próximo final de semana (sábado e domingo). Oitavo Informe: Feira do 58 

Servidor: O Presidente informou sobre a realização da Feira do Servidor em Goiânia e disse que foi 59 

solicitada a indicação de um servidor para ser homenageado no evento. Disse que já conversou no setor de 60 

Recursos Humanos do Câmpus para que fosse providenciada uma urna, onde os servidores votarão e 61 

assinarão uma lista, depois encaminharia o nome para a homenagem. Disse ainda que foi solicitada a 62 

participação de todos os servidores nesse evento, porém, não existe essa possibilidade, então vão cinco 63 

servidores, um de cada setor. Quarto Ponto da Pauta: Discussão da planilha que auxiliará no estudo 64 

solicitado pela reitoria e formação da comissão responsável pelo estudo: O Presidente disse que o 65 

assunto foi trabalhado no conselho anterior e que nesta reunião seria formada a comissão. O Prof. Cássio 66 

Aparecido Pereira Fontana questionou se discutiria ou formar a comissão. O Presidente disse que seria 67 

formada a comissão. O Prof. Cássio Aparecido Pereira Fontana de dispôs a participar da comissão, mas que 68 

já verificou algumas partes na planilha que deveriam ser ajustados, pois tinha distorções que deviam ser 69 

observadas, para que realmente esse estudo embasasse a alocação de vagas no Câmpus, pois, a cada vaga que 70 

chega eram definidos novos critérios, os cursos deveriam trabalhar de maneira imparcial e os dados dessa 71 
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planilha tem que ser auditáveis. o Servidor Alécio Perini Martins disse que o primeiro ponto destacada foi o 72 

que quanto a Fundação Educacional de Jataí fechou, muitos cursos foram prejudicados, agora vem essas 73 

vagas e todos entram na divisão, disse que quanto a quantidade de alunos para disciplinas, de toda forma a 74 

disciplina será ofertada, disse que o que foi incluso não foi votado no conselho, solicita que a questão do 75 

curso incluso seja revista, e outra questão era quanto a carga horária do Ministério da Educação (MEC) e do 76 

Projeto Pedagógico do Curso (PPC), então ele pediu para seguir a carga horária do Ministério da Educação  77 

(MEC). Pediu que na hora de formar a comissão, que seja uma comissão mais enxuta para o melhor 78 

andamento dos trabalhos, se houvesse um número grande de indicados, que o conselho votasse, pediu 79 

também que na comissão tivesse representação de técnico-administrativos e discentes. O Presidente disse 80 

que a planilha foi feita para um direcionamento no estudo e ter uma visão geral, para ter a maior quantidade 81 

de informações possíveis, e a ideia é verificar as distorções, caso da Fundação Educacional de Jataí e outros 82 

problemas, ou seja, era para uma visão geral do Câmpus Jataí. O Prof. Evandro César Clemente disse que 83 

concordava com o Alécio quanto ao caso da Fundação Educacional de Jataí e no caso do Curso de Geografia, 84 

não estava contemplando bacharelado e licenciatura, quanto a critérios sugeridos na última reunião sobre 85 

quantidade de alunos, prejudicava a licenciatura, disse que gostaria que o curso tivesse mais alunos, mas 86 

infelizmente não tinha. O Presidente disse que independente da quantidade de alunos, que fossem quatro ou 87 

mais, a disciplina tinha que ser ofertada, conforme já falado na reunião anterior. O Prof. Evandro César 88 

Clemente disse que em um ou dois anos o Curso de Geografia seria desmembrado em bacharelado e 89 

licenciatura. O Prof. Antônio Paulino da Costa Netto disse que o Curso de Ciências Biológicas também 90 

preocupava com o caso da Fundação Educacional de Jataí, número de alunos e que sugeria o nome da Prof.ª 91 

Núbia Lobato para compor a comissão. O Acadêmico João Victor de Souza Cyrino disse que desde que 92 

chegou no Conselho Diretor ele ouvia a questão da vagas e que reforçava o pedido do Servidor Alécio Perini 93 

Martins, de que tivesse um discente na comissão. O Prof. Fernando Silva dos Santos disse que concordava 94 

com as falas do João Victor de Souza Cyrino e Alécio Perini Martins e disse que defendia a participação na 95 

comissão dos segmentos que compõem a universidade, falou do ofício que foi encaminhado pelo Reitor e da 96 

lei que sobre criação de cargos para universidades. Disse que Gostaria que a universidade fizesse uma gestão 97 

junto ao Ministério da Educação (MEC) e Ministério do Planejamento sobre isso, pois a questão estava 98 

documentada em lei. Pediu que os colegas atentassem para que não fossem geradas novas distorções, a 99 

comissão poderia se enxuta. Pede encaminhamento para a Direção, para que os documentos dos atos sobre as 100 

vagas sejam publicados. Pediu que os colegas pensassem, pois as trinta vagas não eram suficientes e 101 

acreditava que diferente do que eles estavam pensando, a planilha mostrará isso, e mostrará também que 102 

estavam trabalhando em sistema precarizado, se o Reitor não gostava desse termo, então que inventasse 103 

outro, pois ele não era muito adepto de neologismos, mas que ele devia ser. A Prof.ª Suely Lima de Assis 104 

Pinto disse que reforçava as palavras do Prof. Fernando Silva dos Santos e pediu que fossem pensados 105 

critérios para a formação da comissão, disse que com a correção feita na planilha poderia ter ocorrido erro, 106 

pois foi deletada a coluna inteira do vestibular. O Presidente disse que o intuito de fazer a planilha era para 107 

que ficasse mais fácil e assim mostrasse a real situação do Câmpus. A Prof.ª Suely Lima de Assis Pinto, 108 

sugeriu o nome do Prof. Fernando Silva dos Santos para a comissão. A Prof.ª Luciana Aparecida Elias disse 109 
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que a discussão no momento era pra subsidiar nomes para compor a comissão e que a comissão teria um 110 

longo trabalho. Disse que se fazia uma reivindicação aqui, não sabia se chegaria até a comissão, disse 111 

também que não gostaria que no conselho fossem tratados assuntos como pessoal, pois, tudo que ocorreu 112 

passou por este conselho, disse que sempre existiram os famosos erros históricos a serem corrigidos e na 113 

última comissão a intenção foi uniformizar a carga horária, disse que se falava que estava tudo errado, mas 114 

naquele momento a decisão foi certa. Disse que concordava com o Presidente, quando ele disse que tentaria 115 

fazer da melhor forma para hoje. O Presidente disse que era interessante a fala da Prof.ª Luciana Aparecida 116 

Elias e disse que a situação passada, muitos cursos foram idealizados sem pessoas da área, disse que o 117 

Câmpus estava crescendo. O Prof. João Batista Pereira Cabral disse que ficou feliz por pode mudar algumas 118 

coisas na planilha, disse que não ficou claro porque o índice qualidade não foi contemplado, como por 119 

exemplo, o PIBID, disse que a captação de recursos e pós-graduação teriam que ser pontuados também. 120 

Disse que nunca viu o modelo de distribuição de vagas da Universidade Federal de Goiás, disse que na 121 

distribuição passada a direção pediu um modelo, mas esse nunca veio, em seguida colocou seu nome à 122 

disposição para participar da comissão. A Prof.ª Cecília Nunes Moreira disse que concordava que o momento 123 

era para sugestões para constar na planilha, disse que concordava com a fala do Prof. João Batista Pereira 124 

Cabral e sugeriu que continuasse na planilha o ingresso de vestibular, disse que quando trabalhava essa 125 

questão na planilha não era para prejudicar ninguém, disse que a carga horária estava impactando, e com 126 

essas informações poderia avaliar a questão de forma mais clara. Disse que tinha que constar na planilha a 127 

quantidade de alunos nas aulas práticas das Ciências Agrárias e Saúde. O Presidente disse que teria duas 128 

possibilidades, começar do zero ou com a planilha, mas que em nenhum momento a ideia foi apresentar uma 129 

planilha engessada. Disse que quem mexerá na planilha será a comissão e que tudo seria avaliado pelo 130 

conselho. O Prof. Fernando Silva dos Santos pediu que não fossem repetidas as inscrições. O Prof. Cássio 131 

disse que abria mão de sua inscrição, mas que fosse votado dentro do conselho para ser norma, pois tinha que 132 

ser norma para todos os conselhos. O Presidente então pediu que votasse a questão de não repetir as 133 

inscrições. O Prof. Fernando Silva dos Santos disse que não havia necessidade de votar a questão. O 134 

Presidente colocou a questão em votação, para que em caso de assuntos polêmicos não repetisse a inscrição. 135 

Em votação, foram registrados 8 (oito) votos favoráveis, 14 (quatorze) contrários e 5 (cinco) abstenções. O 136 

Prof. Cássio Aparecido Pereira Fontana disse que cada área tinha suas especificidades. O Prof. Maurício José 137 

Alves Bolzam disse que as falas foram excelentes e disse que tinha preocupação quanto a unificação de 138 

disciplinas. Nesse momento o Presidente questionou se a Assessora de Graduação poderia falar, os 139 

conselheiros concordaram.  A Prof.ª Eliana Melo Machado Moraes disse que se pensasse em termos 140 

quantitativos, alguns cursos apareceram com demandas, disse que os dados darão melhor clareza à situação e 141 

que tinha que ter cuidado para resolver as questões e que algumas não adiantaria colocar aqui, e disse que 142 

como Assessora de Graduação, ela se colocava à disposição para participar da comissão como consultora 143 

para auxiliar no que for necessário. Pediu que a comissão começasse logo os trabalhos. O Prof. Marcos 144 

Gonçalves Santana se colocou à disposição para participar da comissão. O Prof. Marcos Antônio de Menezes 145 

disse que concordava como Prof. João Batista Pereira Cabral e falou de algumas especificidades do curso, 146 

disse que tinha que colocar tudo na planilha, disse que na última distribuição de vagas não levou em 147 
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consideração a carga horária de estágio, disse que o Curso de História pedia uma vaga para participar na 148 

comissão. O Presidente disse que o objetivo maior era verificar como estavam as disciplinas, disse que as 149 

sub-turmas e quantidade de alunos seria um exercício, pois, verificavam-se todas as discrepâncias. Disse 150 

ainda que a planilha auxiliaria nas discussões. O Prof. Francismário Ferreira dos Santos disse que os dados já 151 

eram suficientes, então tinha que ser mais objetivos e formar a comissão, disse que existe a preocupação com 152 

a carga horária, mas o curso não tinha agido com má fé para pegar vagas, disse que estava no Câmpus há 153 

quatro anos, mas não sabia como foram os critérios anteriores. Em seguida ele indicou o Prof. Giovanni 154 

Cavichioli Petrucelli para participar da comissão, pois acreditava na idoneidade do professor. Disse que tinha 155 

muitas falas individualistas e que gostaria que cada representante representasse sua categoria. A Prof.ª Helga 156 

Maria Martins de Paula disse que corroborava com a fala dos colegas e que tinha em vista a batalha contra a 157 

precarização da instituição e disse que achava perigosa a questão dessas vagas desde o início, disse que 158 

corroborava a fala dos colegas no sentido de ampliação dos trabalhos na planilha, quanto a junção de 159 

disciplinas preocupava em pensar em eventos em conjunto. Falou que a comissão deveria contemplar as 160 

categorias e disse que o Curso de Direito indicou a Coordenadora do Curso e um suplente, o Prof. Altamiro 161 

Garcia Filho. O Prof. Raimundo Rodrigues Gomes Filho disse que concordava com a fala dos colegas e disse 162 

que a comissão deveria solicitar sugestões das coordenações, em seguida ele indicou o Prof. Alexandre 163 

Rodrigo Choupina Andrade Silva para participar da comissão. O Acadêmico João Victor de Souza Cyrino 164 

disse que a junção das disciplinas era importante, mas as particularidades tinham que ser levadas em 165 

consideração. Disse que a preocupação das licenciaturas era pertinente e que não poderia deixar que a 166 

planilha chancelasse tudo isso, em seguida ele se dispôs a participar da comissão. A Prof.ª Valquíria Coelho 167 

Pina Paulino falou da necessidade de qualidade e se dispôs a participar da comissão. A Prof.ª Marciana 168 

Gonçalves Farinha disse que era oportuno discutir as ideias e que a planilha era importante, disse que era 169 

importante também pensar os critérios de cálculos, mas que estava passando por cima do Conselho Diretor 170 

novamente, estava criando critérios novos para dividir vagas, trinta vagas era muito pouco e a planilha 171 

verificará isso. Disse que as vagas já haviam sido distribuídas, mas estavam aceitando que uma fala de 172 

conselho não valia nada, disse que a planilha era importante sim. Em seguida indicou o Prof. Érico Douglas 173 

Vieira como membro da comissão e se colocou à disposição como suplente. A Prof.ª Divina Nice Martins 174 

Cintra disse que estava preocupada com a indicação, pois, o Curso de Letras não poderia ficar fora, então ela 175 

indicou a Prof.ª Eliana Melo Machado Moraes para participar da comissão. Em seguida ela parabenizou os 176 

Professores João Batista Pereira Cabral e Maurício José Alves Bolzam pelas falas e disse que a unificação de 177 

disciplinas muitas vezes poderia ser um suicídio para os alunos. O Prof. Flávio Gomes de Moraes disse que o 178 

Curso de Matemática gostaria de indicar um membro para a comissão, disse que concorda com a fala da 179 

maioria, mas que quanto a quem publica mais ou não, dentro da própria coordenação existem diferenças e na 180 

hora da distribuição de carga horária isso é resolvido internamente, ou seja, isso ocorre até mesmo dentro das 181 

coordenações, então se fosse levar em conta publicações várias questões podem ser levadas em conta, disse 182 

que tinha o nome do professor para indicar, mas tinha que consultá-lo e enviaria o nome depois, o Prof. 183 

Fernando Silva dos Santos disse que percebeu que definir critérios para a composição da comissão 184 

preocupava, pois, do ponto de vista democrático todos os custos deveriam ser contemplados e muitas das 185 
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falas lembraram dos critérios que a planilha deveria ter para se chegar aquilo que foi ventilado no Conselho 186 

Diretor pela Própria Direção, o panorama real, nessa realidade estava explicita e não implícita a necessidade 187 

de computar a carga horária a partir do mínimo estabelecido nas diretrizes básicas da educação que era de 188 

oito horas para ensino, para que se pudesse manter o que se chama de tripé na universidade: ensino, pesquisa 189 

e extensão, disse que acreditava que os critérios eram fundamentais, para se chegar às condições reais do 190 

Câmpu. Disse que não sabia qual referencial de carga horária seguir, pois o referencial não existia. Em 191 

seguida ele disse que a comissão deveria conter representantes de cursos impactados pela Fundação 192 

Educacional de Jataí, Expansão e REUNI (Projeto de Reestruturação das Universidades) e os representantes 193 

dos seguimentos. O Prof. Rodrigo Paschoal Prado indicou a Prof.ª Thaís Rocha Assis para participar da 194 

comissão. O Prof. Edgar Alain Collao Saenz indicou a Prof.ª Ana Luísa Aguiar de Castro e solicitou a 195 

inclusão do Curso de Zootecnia na planilha, pois, não constava. O Presidente disse que já tinha dezesseis 196 

membros e que era uma comissão muito grande, assim seria complicado trabalhar, disse que um número bom 197 

seria entre cinco ou seis. Disse que era importante pensar nos impactos, pois tinha cursos que ainda tinham 198 

professores da Fundação Educacional de Jataí, então teria que ter um representante, disse que tinha pessoas 199 

pensando que o seu curso tinha que ter representação para defender vaga, mas tudo que for definido será 200 

passado pelo Conselho Diretor. Falou que no caso dos cursos que perderam professores com a Fundação 201 

Educacional de Jataí, isso era fato, mas uma comissão desse tamanho não era possível. A Prof.ª Luciana 202 

Aparecida Elias sugeriu a seguinte composição: Alguém do Curso de Geografia participasse e indicou o Prof. 203 

João Batista Pereira Cabral, que representaria também a Pós-graduação, Prof. Giovanni Cavichioli Petrucelli, 204 

um representante do Curso de Psicologia, um Discente, um representante das Ciências Agrárias, Saúde, 205 

REUNI (Projeto de Reestruturação das Universidades) e para Cursos de Letras, Pedagogia e Cursos da 206 

Fundação Educacional de Jataí, sugeriu a Prof.ª Eliana Melo Machado Moraes. O Prof. Cássio Aparecido 207 

Pereira Fontana sugeriu que a comissão tinha que ser composta por professores dos cursos contemplados no 208 

ofício anterior, pois eram cursos que estavam impactados. O Prof. Antônio Paulino da Costa Netto disse que 209 

os cursos impactados pela Fundação Educacional de Jataí tinham que ter representantes: Ciências Biológicas, 210 

Pedagogia, Letras, Educação Física, Geografia e Psicologia, esses seriam obrigatórios. O Prof. Raimundo 211 

Rodrigues Gomes Filho disse que a sugestão da Prof.ª Luciana Aparecida Elias envolvia todos os cursos, 212 

disse que deveria ser assim, colocar a situação de todos os cursos e não pensar individualmente, pensar no 213 

todo. O Prof. Marcos Antônio de Menezes propôs uma comissão com seis membros: Cursos impactados pela 214 

Fundação Educacional de Jataí, REUNI (Projeto de Reestruturação das Universidades), Expansão, Técnico-215 

administrativos, Discentes. O Prof. Marcos Gonçalves de Santana disse que ele e a Prof.ª Cátia Regina Assis 216 

Almeida Leal do Curso de Educação Física poderiam representar tanto o REUNI (Projeto de Reestruturação 217 

das Universidades), quanto a Fundação Educacional de Jataí, pois o curso tinha as duas situações. O Prof. 218 

Fernando Silva dos Santos disse que esse era o espaço para trazer as características do Câmpus e o Conselho 219 

Diretor tinha que se pronunciar e chegar ao escalonamento das vagas, disse que mantinha a proposta de 220 

representatividade dos cursos impactados pela Fundação Educacional de Jataí, Expansão e o REUNI (Projeto 221 

de Reestruturação das Universidades). O Presidente disse que desde o final da Fundação Educacional de 222 

Jataí o que houve foi o aparecimento de demandas e que em nenhum momento estava se pensando que trinta 223 
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vagas resolveriam o problema do Câmpus. Disse que a falta de Técnico-administrativos era mais crítica que 224 

a falta de professores e que reforçava que como o Prof. Raimundo Rodrigues Gomes Filho falou tinha pensar 225 

no Câmpus como um todo, pois os cursos estavam pensando em forma individual, percebia-se isso devido ao 226 

número de membros indicados para a comissão, disse que tinham que pensar no que o Câmpus ganharia, em 227 

seguida disse que tinha cinco propostas. O Presidente disse que a planilha era para que a situação do curso 228 

ficasse clara e era o curso que iria preencher. O Acadêmico João Victor de Souza Cyrino disse que a fala do 229 

Reitor era para que fosse feito um estudo para que verificasse quantas vagas o Câmpus Jataí precisaria, disse 230 

que a ideia da comissão foi perdida. O Presidente disse que o estudo era necessário para resolver problemas 231 

dos cursos. A Prof.ª Alessandra Feijó Marcondes Viu disse que se colocasse um representante para cada 232 

grande área contemplaria todos os casos. O Presidente propôs que limitasse o número de membros em cinco 233 

pessoas. O Prof. Raimundo Rodrigues Gomes Filho propôs que limitasse em sete pessoas. A Prof.ª Luciana 234 

Aparecida Elias propôs que limitasse em nove pessoas. O Prof. Marcos Antônio de Menezes propôs que 235 

limitasse em seis pessoas. A Prof.ª Luciana Aparecida Elias disse que a proposta dela tinha um representante 236 

da Pós-Graduação, o Prof. João Batista Pereira Cabral, o Prof. Giovanni Cavichioli Petucelli, um 237 

representante do Curso de Psicologia, um representante discente, um representante da área de agrárias, um 238 

representante da área de saúde, um representante do REUNI (Projeto de Reestruturação das Universidades), 239 

um representante dos Técnico-administrativos e a Prof.ª Eliana Melo Machado Moraes, representando: os 240 

cursos de Letras, Pedagogia e direção. O Prof. Marcos Antônio Menezes disse que não indicaria nomes, mas 241 

seriam seis pessoas: um representante dos Cursos da Fundação Educacional de Jataí, um representante do 242 

REUNI (Projeto de Reestruturação das Universidades), um representante da Expansão, um representante 243 

discente, um representante dos Técnico-administrativos e um representante da Pós-Graduação. O Prof. 244 

Antônio Paulino da Costa Netto falou que os curso mais impactados pela Fundação Educacional de Jataí 245 

tinham sofrido mais, disse que alunos e técnicos tinham que participar também. O Prof. Cássio Aparecido 246 

Pereira Fontana disse que não só os cursos que encaminharam documento, mas alunos, técnicos tinham que 247 

ter representantes e os que tinham cursos impactados, disse que achava que todos que colocaram nomes 248 

tinham que participar, mas diante da impossibilidade sugeriu que criasse a comissão e que tivesse uma 249 

comissão para auditar os dados. A Prof.ª Alessandra Feijó Marcondes Viu disse sua proposta era das áreas e 250 

que foi tentando ser o mais imparcial possível, e todos os seguimentos estavam contemplados de forma 251 

imparcial. O Presidente disse que as áreas eram ciências agrárias, biológicas, saúde, exatas e humanas. Em 252 

votação Primeira Proposta, proposta da Prof.ª. Luciana Aparecida Elias: um representante da Pós-253 

Graduação, o Prof. João Batista Pereira Cabral, o Prof. Giovanni Cavichioli Petrucelli, um representante do 254 

Curso de Psicologia, um representante discente, um representante da área de agrárias, um representante da 255 

área de saúde, um representante do REUNI (Projeto de Reestruturação das Universidades), um representante 256 

dos Técnico-administrativos e a Prof.ª Eliana Melo Machado Moraes, representando: os cursos de Letras, 257 

Pedagogia e direção, foram registrados 11 (onze) votos favoráveis. Segunda proposta: proposta do Prof. 258 

Marcos Antônio de Menezes: um representante dos Cursos da Fundação Educacional de Jataí, um 259 

representante do REUNI (Projeto de Reestruturação das Universidades), um representante da Expansão, um 260 

representante discente, um representante dos Técnico-administrativos e um representante da Pós-Graduação, 261 
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foram registrados 13 (treze) votos favoráveis. Terceira proposta: proposta do Prof. Antônio Paulino da 262 

Costa Netto: Os cursos impactados pela Fundação Educacional de Jataí: Ciências Biológicas, Pedagogia, 263 

Letras, Educação Física, Geografia e o Curso de Psicologia, não foi registrado nenhum voto para essa 264 

proposta. Quarta proposta: proposta do Prof. Cássio Aparecido Pereira Fontana: os cursos que 265 

encaminharam documento, cursos impactados, não foi registrado nenhum voto para essa proposta. 266 

Quinta proposta: proposta da Prof.ª Alessandra Feijó Marcondes Viu: Um representante por área: 267 

ciências agrárias, biológicas, saúde, exatas e humanas, contemplando todos os seguimentos, foram 268 

registrados 05 (cinco) votos favoráveis. Portanto, foi aprovada a proposta do Prof. Marcos Antônio de 269 

Menezes. O Presidente sugeriu que o Prof. Flávio Ferreira Borges participasse da comissão por ter criado a 270 

planilha. O Acadêmico João Victor de Souza Cyrino disse que os representantes foram aprovados de acordo 271 

com a proposta e sugeriu que fossem indicados em cada ponto. Então procedeu-se a votação com os nomes 272 

indicados. Em votação a Representação dos Cursos Impactados: Prof.ª Eliana Melo Machado Moraes 16 273 

(dezesseis) votos; Antônio Paulino da costa Netto 2 (dois) votos e Prof. Fernando Silva dos Santos 9 (nove) 274 

votos. Então representando os cursos impactados na comissão, a representante será a Prof.ª Eliana 275 

Melo Machado Moraes. Em votação a Representação dos Cursos REUNI (Projeto de Reestruturação das 276 

Universidades): Prof.ª Helga Maria Martins de Paula 14 (quatorze) votos; Prof. Marcos Gonçalves Santana 8 277 

(oito) votos e Prof. Giovanni Cavichioli Petrucelli 7 (sete) votos. Então representando os cursos 278 

impactados na comissão, a representante será a Prof.ª Helga Maria Martins de Paula. Em votação a 279 

Representação dos Cursos Expansão: Prof. Raimundo Agnelo Soares Pessoa 2 (dois) votos; Prof.ª Valquíria 280 

Coelho Pina Paulino 13 (treze) votos; Prof. Giovanni Cavichioli Petrucelli 7 (sete) votos e Prof. Cássio 281 

Aparecido Pereira Fontana 4 (quatro) votos. Então representando os cursos da Expansão na comissão, a 282 

representante será a Prof.ª Valquíria Coelho Pina Paulino. Para representante dos Discentes ficou 283 

indicado o Acadêmico João Victor de Souza Cyrino, como não teve outra indicação, não houve votação. 284 

Em votação a Representação dos Técnico-administrativos: Alécio Perini Martins 13 (treze) votos, Thiago 285 

Oliveira Lima 6 (seis) votos e Ricardo Porto Simões Mathias 2 (dois) votos. Então representando os 286 

Técnico-administrativos na comissão, o representante será o Servidor Alécio Perini Martins. Em 287 

votação a Representação dos Cursos de Pós-Graduação: Pro.f João Batista Pereira Cabral 24 (vinte e quatro) 288 

votos Prof. Cássio Aparecido Pereira Fontana 3 (três) votos. Então representando os Cursos de Pós-289 

Graduação na comissão, o representante na comissão será o Prof. João Batista Pereira Cabral. Neste 290 

momento o Prof. Flávio Ferreira Borges pediu para que seu nome fosse aceito ou não na comissão. O 291 

Presidente solicitou a adição do nome do professor na comissão. O Prof. Fernando Silva dos Santos disse que 292 

era fundamental a participação do professor, disse que como acompanhante técnico, que isso era uma coisa, 293 

agora com voz e voto já era outra coisa. O Prof. Alessandro Martins disse que o Prof. Flávio Ferreira Borges 294 

era assessor de Tecnologia da Informação e que auxiliou na formação da planilha, em seguida o Prof. 295 

Alessandro Martins sugeriu que o professor acompanhasse, como assessor técnico. O Prof. Flávio Ferreira 296 

Borges disse que gostaria que o conselho referendasse sua participação na comissão, disse que ele não teria 297 

direito a voto na comissão. Em votação a inclusão do assessor técnico na comissão foi aprovada com o 298 

registro da unanimidade dos votos. O Presidente disse que o Câmpus Jataí tinha mais um curso de mestrado, 299 
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agora mestrado em educação e parabenizou os idealizadores do curso, disse que foi uma grande conquista. A 300 

Prof.ª Cecília Nunes Moreira disse que não havia sido definido o presidente da comissão. O Presidente 301 

colocou a questão em votação e os membros receberam votos conforme segue: Prof.ª Eliana Melo Machado 302 

Moraes 15 (quinze) votos; Prof.ª Valquíria Coelho Pina Paulino 0 (zero) votos; Técnico-administrativo 303 

Alécio Perini Martins 3 (três) votos; Prof. João Batista Pereira Cabral 1 (um) voto; Acadêmico João Victor de 304 

Souza Cyrino 0 (zero) voto; Prof.ª Helga Maria Martins de Paula 3 (três) votos. Foi eleita como Presidente 305 

da Comissão a Prof.ª Eliana Melo Machado Moraes, a professora aproveitou a oportunidade para chamar 306 

uma reunião da comissão para amanhã às 14 (quatorze) horas. Quinto Ponto da Pauta: Continuação da 307 

discussão sobre a implantação do Curso de Medicina no Câmpus Jataí/UFG, aprovação e formação da 308 

comissão de elaboração do projeto do curso: O Presidente disse que já colocava seu voto favorável à 309 

criação do curso, disse que com a vinda do Reitor e da Prof.ª Sandramara Matias Chaves já foi explicada a 310 

questão do curso que o Câmpus Jataí foi escolhido para implantação do curso, dentre outros interessados, 311 

Catalão também solicitou mas não conseguiu. Proposta 60 docentes, 12 (doze) vagas para técnico-312 

administrativos nível E, 18 (dezoito) vagas para técnico-administrativos nível D, para custeio de pessoal R$ 313 

8.292.870,00 (oito milhões, duzentos e noventa e dois mil, oitocentos e setenta reais), para manutenção R$ 314 

4.918.320,00 (quatro milhões, novecentos e dezoito mil, trezentos e vinte reais), capital R$ 14.000.000,00 315 

(quatorze milhões de reais), com um total R$ 27.227.0000,00 (vinte e sete milhões, duzentos e vinte e sete 316 

mil reais) iniciais, essa era a proposta do pacote. Disse que tudo isso já foi colocado na reunião anterior e que 317 

a vinda do curso de medicina ampliava as fontes de recursos que poderiam chegar até o Câmpus, disse que 318 

foram solicitados nomes para compor a comissão, mas que isso passará pelo conselho, disse que já tinha 319 

alguns nomes indicados da Reitoria e mais alguns do Câmpus, da Reitoria:    Prof.ª Marilda Shuvartz, O Prof. 320 

Lawrence Gonzaga, a Prof.ª Gisele Araújo Prateado Gusmão, do Câmpus Jataí:  Prof. Allison Gustavo Braz, 321 

Prof. Claudio André Barbosa de Lira, Prof.ª Marise Ramos de Souza, Eliana Melo Machado Moraes, Prof.ª 322 

Marciana Gonçalves Farinha e o Prof. Wagner Gouvêa dos Santos. Disse que abriria dez minutos para 323 

discussão e em seguida passaria para a aprovação da implantação do curso e depois da comissão. A Prof.ª 324 

Luciana Aparecida Elias sugeriu o nome do Prof. Alexandre Braoios, o Presidente disse que ele já estava na 325 

comissão e como ele já era do Curso de Biomedicina, ele representaria o curso. O Acadêmico João Victor de 326 

Souza Cyrino disse que cursos que não eram da área de saúde também poderiam compor a comissão. O Prof. 327 

Antônio Paulino da Costa Netto disse que o Prof. Cláudio André Barbosa de Lira aceitou participar da 328 

comissão não pelo curso, mas pela direção, então diante disse ele sugeriu o nome da Prof.ª Taís Malisz 329 

Sarzenski e Núbia de Souza Lobato para a comissão. A Prof.ª Alessandra Feijó Marcondes Viu disse que dez 330 

minutos seria pouco tempo para discutir e disse que ouviu de um assessor da direção que o conselho 331 

aprovando ou não, o curso de medicina virá para o Câmpus. Em seguida ela pediu para que os conselheiros 332 

pensassem quanto às comissões, pois era uma decisão muito séria e quis saber até onde isso pesaria para o 333 

Câmpus, disse que tinha conversado com pessoas que vivem essa realidade, mas que é um curso muito caro e 334 

sua preocupação era que o curso de medicina se torne uma Fundação Educacional de Jataí futuramente. Quis 335 

saber também qual a atribuição da comissão. O Presidente disse que quanto ao tempo a notícia já tinha três 336 

meses, então, já tiveram tempo para discussão, o Reitor já esteve no conselho e discutiu a questão. Quanto a 337 
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fala do assessor ele disse que não sabia de onde saiu isso, que desconhecia essa informação. Disse que a 338 

primeira coisa era passar pelo conselho. Disse que via no curso uma oportunidade de crescimento para a 339 

universidade e que defendia a abertura do curso de medicina e de cursos de pós-graduação e de outros cursos 340 

também. A Prof.ª Alessandra Feijó Marcondes Viu disse que o que impacto não era o mesmo, que hoje não 341 

tinha recurso para instalar um destilador, amanhã a questão será com vidas. A Prof.ª Eliana Melo Machado 342 

Moraes disse que tinha pontos importantes: Jataí já tinha cursos na área de saúde e a moção política foi que 343 

trouxe o curso para cá, mas o que mais contou foi a área de saúde e os espaços que temos para construções. 344 

Disse que a comissão começaria os estudos e que tinha que conhecer outras realidades para discutir, porém, 345 

antes da comissão teria que discutir a aprovação da criação do curso em Jataí. Disse que via o curso como 346 

uma perspectiva muito boa e acreditava em possibilidades de melhoramento de área, disse que já haviam 347 

chegado doze vagas de docentes para o curso e se o Câmpus não quisesse, então, que mandasse para outro 348 

Câmpus. O Presidente disse que gostaria de colocar a aprovação do curso em votação. O Prof. Cássio 349 

Aparecido Pereira Fontana disse que achava que deveria pensar bem essa situação, mas tinha que pensar que 350 

chegará o ponto que o curso necessitará de recurso do Câmpus, disse que queria a vinda do curso, mas com 351 

um programa de reestruturação dos cursos já existentes. O Presidente disse que os programas são 352 

completamente diferentes. Devido o horário o Presidente solicitou o encerramento da reunião e marcou uma 353 

reunião extraordinária para o dia 18/10/2012 (dezoito de outubro de dois mil e doze). Nada mais havendo a 354 

tratar, o Sr. Presidente declarou encerrada a reunião às 17:36 horas (dezessete horas e trinta e seis minutos), 355 

da qual, para constar, eu, Marinalva de Oliveira Teixeira, Secretária do Conselho Diretor, lavrei a presente 356 

ata que, lida e se achada em conforme, segue assinada pelo Presidente dos trabalhos e pelos conselheiros 357 

presentes à discussão e votação........................................................................................... 358 
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