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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 12 DE MAIO DE 2010. 

Aos doze (12) dias do mês de maio (05) do ano de dois mil e dez (2010) às quatorze horas e oito minutos 1 

(14:08) reuniram-se na sala quatro do bloco A, na Unidade Riachuelo, Campus Jataí/UFG, sob a presidência 2 

do Diretor em Exercício do CAJ, Prof. Fabiano Rodrigues de Melo, os membros do Conselho Diretor: Profª. 3 

Ana Luísa Aguiar de Castro, Coordenadora do Curso de Zootecnia; Prof. Marcelo Borges Henriques, 4 

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

Pedagogia; Profª. Cátia Regina Assis Almeida Leal, Coordenadora do Curso de Educação Física; Prof. 6 

Alessandro Martins, Vice-Coordenador do Curso de Física; Profª. Luciana Celeste Carneiro, Coordenadora 7 

do Curso de Agronomia; Prof. Gecirlei Francisco da Silva, Coordenador do Curso de Matemática; Prof. 8 

Marcos Wagner de Souza Ribeiro, Coordenador do Curso de Ciência da Computação; Profª. Maria Cristina 9 

Cardoso Pereira, Coordenadora do Curso de Direito; Prof. Giovanni Cavichioli Petrucelli, Coordenador do 10 

Curso de Química; Prof. Thiago André Carreo Costa, Coordenador do Curso de Medicina Veterinária; Prof. 11 

Raimundo Agnelo Soares Pessoa, Coordenador do Curso de História; Prof. Nelson Rodrigo Pedon, 12 

Coordenador do Curso de Geografia; Prof. Roberto Borges Filho, Coordenador do Curso de Fisioterapia; 13 

Profª. Vânia Carmem Lima, Coordenadora do Curso de Letras; Prof. Antônio Paulino da Costa Neto, Vice-14 

Coordenador do Curso de Ciências Biológicas; Prof. Wendy Carniello Ferreira, Coordenador do Curso de 15 

Engenharia Florestal; Prof. Wagner Gouvêa dos Santos, Coordenador do Curso de Biomedicina; Profª. 16 

Cecília Nunes Moreira, representante dos professores adjuntos; Prof. Kleber Fernando Pereira, representante 17 

dos professores assistentes. Prof. Edésio Fialho dos Reis, Coordenador do Curso de Mestrado em 18 

Agronomia; Prof. Dimas Moraes Peixinho, Coordenador do Curso de Mestrado em Geografia. Os 19 

Servidores: Marcos Humberto Silva de Assis, Michaela Andrea Bette Camara e Wesley Carmo Ramos, 20 

representando os servidores técnico-administrativos; As Acadêmicos:  Luciana Dias de Jesus Alves e Silmara 21 

Silva Cardoso, representando os discentes. Verificado o “quorum”, o Sr. Presidente declarou abertos os 22 

trabalhos. Primeiro Ponto da Pauta: REUNI (Propostas para substituição do Curso de Artes Visuais no 23 

Campus Jataí) – O Presidente iniciou a reunião informando que o Prof. João Batista Pereira Cabral ainda 24 

está doente. Em seguida ele disse que a reunião de hoje é com ponto único, mas existe a necessidade de 25 

incluir um novo item, a questão do prédio onde funcionava o Curso de Educação Física. Informou ainda que 26 

as atas das últimas reuniões não estão sendo aprovadas devido ao curto espaço de tempo entre uma reunião e 27 

outra. Em seguida ele falou que os critérios para a escolha do curso foram aprovados na semana passada e 28 

que a Profª. Cecília Nunes Moreira fará a apresentação. A Profª. Cecília Nunes Moreira começou a 29 

apresentação: Primeiro Critério: Período em que será realizado (Vespertino ou matutino: 5 pontos; Noturno: 30 

10 pontos) com a pontuação: Curso de Administração: dez pontos; Curso de Geografia: cinco pontos; Curso 31 

de Estatística: cinco pontos e Curso de Química: dez pontos. Em votação foram registrados 18 (dezoito) 32 

votos favoráveis a pontuação e 3 (três) abstenções. Em seguida o Prof. Edésio Fialho dos Reis disse que deve 33 
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ser votado o conjunto. A  Profª. Cecília Nunes Moreira disse que então ela passa a pontuação e depois 34 

verifica se o conselho concorda. Segundo critério: Relação candidato vaga, com a pontuação: Curso de 35 

Administração: oito pontos; Curso de Geografia: cinco pontos; Curso de Estatística: cinco pontos e Curso de 36 

Química: seis pontos. Terceiro critério: Multidisciplinaridade, com a pontuação: Curso de Administração: 37 

cinco pontos; Curso de Geografia: cinco pontos; Curso de Estatística: cinco pontos e Curso de Química: 38 

cinco pontos. Quarto critério: Viabilidade Financeira, com a pontuação: Curso de Administração: cinco 39 

pontos; Curso de Geografia: cinco pontos; Curso de Estatística: cinco pontos e Curso de Química: dez 40 

pontos. Quinto critério: Fator de Impacto, com a pontuação: Curso de Administração: cinco pontos; Curso de 41 

Geografia: dez pontos; Curso de Estatística: dez pontos e Curso de Química: dez pontos. Sexto critério: 42 

Potencial Aglutinador, com a pontuação: Curso de Administração: zero ponto; Curso de Geografia: dez 43 

pontos; Curso de Estatística: cinco pontos e Curso de Química: cinco pontos. Sétimo critério: Qualificação 44 

Docente, com a pontuação: Curso de Administração: cinco pontos; Curso de Geografia: sete pontos; Curso 45 

de Estatística: cinco pontos e Curso de Química: dez pontos. Pontuação Total: Curso de Administração: 38 46 

(trinta e oito) pontos; Curso de Geografia: 47 (quarenta e sete) pontos; Curso de Estatística: 45 (quarenta e 47 

cinco) pontos e Curso de Química: 56 (cinqüenta e seis) pontos. Em seguida a pontuação foi colocada em 48 

votação e foram registrados 20 (vinte) votos favoráveis, 1 (um) contrário e 2 (duas) abstenções, então foi 49 

aprovada a pontuação. Em seguida o Presidente passou a palavra para o Prof. Giovanni Cavichioli Petrucelli 50 

para a defesa e disse que o Prof. Nelson Rodrigo Pedon fará a defesa em seguida. O Prof. Giovanni 51 

Cavichioli Petrucelli disse que tem respeito a todas as propostas e que no primeiro momento havia quase um 52 

empate e todos os critérios foram aprovados aqui e agora a proposta do Curso de Química está com uma 53 

diferença de nove pontos e com essa diferença seria um contra censo votar contrário ou escolher. Disse que o  54 

hoje tem o Curso de Química Licenciatura, então esse será um novo curso e abrirá a possibilidade de 55 

abertura de novos cursos, além de ter inserção em todas as áreas do conhecimento e disse ainda que uma 56 

instituição para ser forte tem que ter áreas fortes e a área do curso é uma área de grande impacto para 57 

indústrias e viabilidade para campo de trabalho e que o curso não deixou falhas na licenciatura e não deixará 58 

no bacharelado. Falou também dos equipamentos que o curso já adquiriu e  que a maioria foi por meio de 59 

projetos, concluiu que dentro do projeto do curso tem interações e vontade de colocar os equipamentos para 60 

funcionar e disse que existe a possibilidade de mexer um pouco no projeto e se o conselho permitir isso, o 61 

curso consegue ajustar para liberar uma vaga para o conselho passar para quem achar melhor, talvez para 62 

resolver os problemas da pós em Geografia. O Prof. Nelson Rodrigo Pedon disse que a proposta do Curso de 63 

Geografia é para bacharelado e que o curso já tem bacharelado e licenciatura com entrada única e no terceiro 64 

período os alunos definem a modalidade. Em seguida ele falou da estrutura que o Curso de Geografia já tem 65 

salas, laboratórios e disse também que existe uma demanda crescente desses profissionais nas áreas 66 

territoriais. Após discussões o Presidente colocou em votação a escolha entre os dois cursos, pois conforme 67 

definido os dois primeiros cursos fariam a defesa e em seguida o curso é realizada a escolha do curso pelo 68 

conselho por votação. Em votação foram registrados 10 (dez) votos para o Curso de Química, 12 (doze) para 69 

o Curso de Geografia e 2 (duas) abstenções. Então o Curso escolhido foi o Curso de Geografia. O Presidente 70 

agradeceu ao conselho pela rapidez de resolução da questão e disse que a pontuação seria mesmo para 71 
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eliminar duas propostas e as duas primeiras seriam defendidas e votadas. O Prof. Dimas Moraes Peixinho 72 

disse que essa discussão foi mais madura e que a questão da demanda não pode ser o elemento principal. O 73 

Prof. Giovanni Cavichioli Petrucelli disse que ficou satisfeito com o processo e assustado pela votação de 74 

uma coisa absolutamente correta, por outra incerta, disse que ficou feliz pelo Curso de Geografia e disse que 75 

o Curso de Geografia não pode e nem deve criar um curso por causa de duas ou três vagas, disse que o curso 76 

tampou um buraco para gerar outro. Disse ainda que ficar feliz por isso ajudar a pós-graduação, mas isso vai 77 

prejudicar a universidade e que os conselheiros jogaram fora muitos outros cursos. O Prof. Dimas Moraes 78 

Peixinho disse que não estão dando vaga para ninguém, eles estão tentando otimizar o curso e o que ele disse 79 

foi que o curso quer otimizar as vagas. A Profª. Cecília Nunes Moreira disse que a comissão trabalhou da 80 

melhor forma possível e disse ao Curso de Geografia que eles devem priorizar as pós e que o curso não 81 

venha para o conselho falar que não tem professores e que a pós vai fechar. O Prof. Nelson Rodrigo Pedon 82 

disse que entende o posicionamento do Prof. Giovanni, mas a geografia é uma ciência que tem dimensões 83 

múltiplas e quando ele chegou aqui achou estranho no curso ter somente geógrafos e a intenção do curso é 84 

ter um quadro docente mais diversificado para a pesquisa e disse que a intenção é fazer um trabalho bem 85 

feito. Disse ainda que a posição da comissão não foi desrespeitada. O Presidente disse que o conselho estava 86 

com 26 (vinte e seis) conselheiros na freqüência e que foram registrados 24 (vinte e quatro) votos, porém o 87 

quorum foi obedecido e isso ocorre às vezes devido a alguns conselheiros saírem do auditório durante a 88 

reunião. O Presidente disse que teria que formar uma comissão para cuidar do novo curso e que a primeira 89 

proposta da direção para substituição do curso será a de distribuir as vagas e se não conseguir isso, então 90 

apresenta a proposta do Curso de Geografia. A comissão ficou com os seguintes membros: Prof. Nelson 91 

Rodrigo Pedon, Prof. Dimas Moraes Peixinho e Prof. Gecirlei Francisco da Silva. O Presidente informou que 92 

os ajustes nos pedidos devem ser feitos até sexta-feira e quem não ajustá-los terá seus pedidos eliminados, o 93 

cursos que ainda tem pendências são: Engenharia Florestal, Zootecnia, Fisioterapia e o Curso de Biologia 94 

que tem um pedido feito individualmente pela Profª. Luzia Francisca. Informou ainda que a FUNAPE estará 95 

com o Campus para ajudar nas compras, viabilizar e acelerar o processo. Disse ainda que o Rafael e a Valéria 96 

tem razão em solicitar o ajuste aos professores, pois somente eles sabem certo o que estão pedindo. Em 97 

seguida pediu aos coordenadores de cursos que verifiquem com a Valéria se os pedidos estão corretos. O 98 

Presidente informou que a ouvidoria da UFG quer os nomes de três professores doutores para compor uma 99 

comissão para investigar denúncias no Curso de Direito. Disse que a princípio os nomes indicados foram: 100 

Ana Luísa, Henrique Almeida e Marcos Wagner, então o Presidente questionou se os dois presentes podem 101 

participar. A Profª. Ana Luísa pediu para sair. O Prof. Marcos Wagner aceitou participar. O Prof. Henrique 102 

Almeida não estava presente e o Prof. Alessandro não teve como responder por ele. O Presidente perguntou 103 

se alguém poderia participar, não apareceu nenhum voluntário, então o Presidente disse que os membros 104 

serão convocados. Em seguida o Presidente falou sobre o caso do prédio onde funcionava o Curso de 105 

Educação Física e passou a palavra para a Profª. Cátia Regina Assis Almeida Leal ela expôs o que foi 106 

conversado na reunião com o Reitor e o Prefeito, neste momento eu listei a contrapartida que pode ser 107 

solicitada: um campo com uma quadra (ambos com iluminação), mais uns trezentos a quatrocentos metros de 108 

área construída na Unidade Jatobá para o desenvolvimento das atividades desenvolvidas no espaço da Av. 109 
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Rio Verde e antes da concretização dessas construções os projetos desenvolvidos no espaço ficam no 110 

Arapucão. A Profª. Cátia Regina Assis Almeida Leal disse que teme perder o prédio sem nada em troca, por 111 

isso entende como necessário um sinal verde para que se proceda o encaminhamento para negociação do 112 

prédio tendo em troca um campo com pista de atletismo iluminados, uma quadra e aproximadamente 113 

trezentos metros quadrados edificados, disse que se o conselho aprovar que pode apresentar a proposta o 114 

CEGEF fará os projetos e apresentará para a Prefeitura e o Reitor disse que o que seria gasto com a reforma 115 

pode ser remanejado para a construção de gabinetes, mas isso não significa que a Prefeitura irá aceitar a 116 

proposta. Disse ainda que o Reitor acatará a decisão do Conselho Diretor. O Prof. Alessandro Martins disse 117 

que se demorar a resolver a questão irá perder o espaço e não terá nenhuma contrapartida. O Prof. Giovanni 118 

Cavichioli Petrucelli disse que tem algumas dúvidas, mas disse que concorda com o Prof. Alessandro. Disse 119 

que quer que veja com o Prefeito o tempo para construção, para que não demore muito tempo para fazer a 120 

obra e que a proposta terá que ter um compromisso de cumpri-la e se o terreno não é da UFG, não tarda a 121 

perca do local, mas tem que ter uma contrapartida segura. A Profª. Cátia Regina Assis Almeida Leal disse 122 

que foi falado com o Prefeito que o curso tem muitos projetos no espaço, mas que tem essa preocupação 123 

também. A Profª. Cecília Nunes Moreira perguntou sobre os professores que tem salas no espaço. A Profª. 124 

Cátia Regina Assis Almeida Leal disse que as construções contemplam isso. O Prof. Edésio Fialho dos Reis 125 

disse que não acredita que o Governador irá passar aquele prédio para a UFG, pois, segundo a renovação do 126 

convênio, ficou cedido por tempo indeterminado e tem uma clausula que diz que o convênio pode ser 127 

rescindido e é fato que podemos perder o espaço. Disse que o Campus não é tão grande e tem três espaços 128 

diferentes, então ele sugeriu que o conselho dê autonomia para o Curso de Educação Física para verificar 129 

quais os espaços necessários e trazer para o conselho encaminhar para ver o que resolve e deve ser fechado 130 

com o Prefeito em documento assinado. O Prof. Raimundo Agnelo Pessoa Soares disse que ele propõe o 131 

mesmo que o Prof. Edésio, mas que inclua os outros cursos que tem projetos no espaço e disse que tem que 132 

ver quanto vai custar e quanto cabe a Reitoria e a Prefeitura. A Profª. Cátia Regina Assis Almeida Leal disse 133 

que deve ter sinal verde para trabalhar. O Técnico-Administrativo Marcos Humberto Silva de Assis disse que 134 

foi procurado pelo Vereador Mauro Filho que falou do espaço e disse que não quer prejudicar a universidade, 135 

mas que a universidade não pode impedir a cidade de crescer. Disse ainda que o Vereador Mauro Filho já 136 

falou com o Prefeito sobre a contrapartida e que ele concordou. O Prof. Ari Raimann disse que sua opinião é 137 

no sentido de que a UFG não pensou em seu planejamento olhando aquele espaço e que precisa de um 138 

planejamento, disse que o Curso de Educação Física vai ganhar espaço, mas vai afastar da comunidade e que 139 

a questão é urgente e talvez a melhor proposta seria aceitar essa proposta da Prefeitura. Em seguida ele 140 

propôs que forme uma comissão de planejamento global que tenha uma visão geral do Campus e dialogue 141 

com a Prefeitura e disse que gostaria que o assunto voltasse para a reunião. O Prof. Antonio Paulino Costa 142 

Neto pediu para trazer a Prefeitura para o Conselho. O Presidente disse que concorda que tem que ter uma 143 

definição aqui de disse que não irá tomar nenhuma decisão equivocada. A Técnica-Administrativa Michaela 144 

Andrea Bette Camara disse que estão chegando as comemorações do aniversário da cidade e a assinatura do 145 

SENAI, deve ser nesse período. A Profª. Cátia Regina Assis Almeida Leal disse que o Reitor se prontificou a 146 

tratar a questão pessoalmente. O Prof. Wagner Gouvêa dos Santos disse que se for pensar muito perderá a 147 
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chance. O Prof. Edésio Fialho dos Reis disse que a colocação do Prof. Paulino é interessante, mas o 148 

mediador da questão deve ser o Reitor, pois se ele firmar um acordo, uma proposta então, está garantido. A 149 

Profª. Cátia Regina Assis Almeida Leal disse que o Curso de Educação Física entende que já perdeu o prédio 150 

e deve sentir confortável em fazer uma negociação. O Presidente questionou se pode dar o encaminhamento 151 

que o Curso de Educação Física e Reitoria podem seguir com essa negociação, em seguida em votação foram 152 

registrados 21 (vinte e um) votos favoráveis ao encaminhamento e 1 (uma) abstenção. Outros Assuntos: O 153 

Prof. Edésio Fialho dos Reis pediu para que quem necessitar de usar o espaço da pós-graduação faça uma 154 

solicitação antecipada, pois com a vinda do programa de mestrado em Geografia o espaço está mais restrito, 155 

mas podem fazer as solicitações, pois sempre que possível o espaço estará disponível. Outro assunto 156 

abordado pelo Prof. Edésio Fialho dos Reis foi o caso do Hospital Ana Isabel, pois já estão divulgando na 157 

mídia a doação do hospital para a UFG e dizendo que a obrigação é da UFG, então ele pediu que a direção do 158 

CAJ vá até a imprensa e esclareça os fatos. O Presidente disse que isso já foi falado no jornal o popular, mas 159 

que deve ser feita uma divulgação mais efetiva. O Prof. Wagner Gouvêa dos Santos informou que hoje 160 

haverá um show com o Marcus Biancardini no CTG em prol da Associação de Combate ao Câncer e 161 

convidou os conselheiros a participarem. O Presidente informou sobre a abertura da segunda semana de 162 

enfermagem, amanhã às oito e trinta horas, na Unidade Jatobá. Nada mais havendo para discutir, a Srª. 163 

Presidente declarou encerrada a reunião às 16:12 horas (dezesseis horas e doze minutos), da qual, para 164 

constar, eu, Marinalva de Oliveira Teixeira, lavrei a presente ata que, lida e se achada em conforme, segue 165 

assinada pela Presidente dos trabalhos e pelos conselheiros  presentes à votação e discussão...................... 166 

Alessandro Martins___________________________________________________________ 167 

Ana Luísa Aguiar de Castro____________________________________________________ 168 

Antônio Paulino da Costa Neto__________________________________________________ 169 

Ari Raimann_________________________________________________________________ 170 

Cátia Regina Assis Almeida Leal _________________________________________________ 171 

Cecília Nunes Moreira  ________________________________________________________ 172 

Edésio Fialho dos Reis_________________________________________________________ 173 

Gercilei Francisco da Silva______________________________________________________ 174 

Giovanni Cavichioli Petrucelli____________________________________________________ 175 

Kleber Fernando Pereira________________________________________________________ 176 

Luciana Celeste Carneiro_______________________________________________________ 177 

Luciana Alves de Jesus_________________________________________________________ 178 

Marcelo Borges Henriques______________________________________________________ 179 

Marcos Humberto Silva de Assis_________________________________________________ 180 

Marcos Wagner de Souza Ribeiro_________________________________________________ 181 

Maria Cristina Cardoso Pereira __________________________________________________ 182 

Michaela Andrea Bette Camara___________________________________________________ 183 

Nelson Rodrigo Pedon__________________________________________________________ 184 

Raimundo Agnelo Soares Pessoa__________________________________________________ 185 
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Roberto Borges Filho___________________________________________________________ 186 

Thiago André Carreo Costa_______________________________________________________ 187 

Vânia Carmem Lima____________________________________________________________ 188 

Wagner Gouvêa dos Santos_______________________________________________________ 189 

Wesley Carmo Ramos___________________________________________________________ 190 

Wendy Carniello Ferreira_________________________________________________________ 191 

Marinalva de Oliveira Teixeira_____________________________________________________ 192 


