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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 26 DE MAIO DE 2010. 

Aos vinte e seis (26) dias do mês de maio (05) do ano de dois mil e dez (2010) às quatorze horas e cinco 1 

minutos (14:05) reuniram-se na sala quatro do bloco A, na Unidade Riachuelo, Campus Jataí/UFG, sob a 2 

presidência do Diretor em Exercício do CAJ, Prof. João Batista Pereira Cabral, os membros do Conselho 3 

Diretor: Profª. Ana Luísa Aguiar de Castro, Coordenadora do Curso de Zootecnia; Profª. Alessandra Daflon 4 

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

Prof. Danival V. Freitas, representando a Coordenação do Curso de Engenharia Florestal; Profª. Cátia Regina 6 

Assis Almeida Leal, Coordenadora do Curso de Educação Física; Prof. Henrique Almeida Fernandes, 7 

Coordenador do Curso de Física; Profª. Luciana Celeste Carneiro, Coordenadora do Curso de Agronomia; 8 

Prof. Gecirlei Francisco da Silva, Coordenador do Curso de Matemática; Prof. Marcos Wagner de Souza 9 

Ribeiro, Coordenador do Curso de Ciência da Computação; Prof. Giovanni Cavichioli Petrucelli, 10 

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

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

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

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

Neto, Vice-Coordenador do Curso de Ciências Biológicas; Prof. Wagner Gouvêa dos Santos, Coordenador 15 

do Curso de Biomedicina; Profª. Cecília Nunes Moreira, representante dos professores adjuntos; Prof. Hildeu 16 

Ferreira da Assunção, Vice-Coordenador do Curso de Mestrado em Agronomia. Os Servidores: Anne de 17 

Oliveira, Marcos Humberto Silva de Assis, Michaela Andrea Bette Camara e Wesley Carmo Ramos, 18 

representando os servidores técnico-administrativos; Os Acadêmicos: Elias Menta Macedo, Luciana Dias de 19 

Jesus Alves e Silmara Silva Cardoso, representando os discentes. Verificado o “quorum”, o Sr. Presidente 20 

declarou abertos os trabalhos. Primeiro Ponto da Pauta: Apreciação da proposta de criação do Curso de 21 

Mestrado em Ciência Animal – O Presidente iniciou a reunião lendo o relato emitido pelo Prof. Fabiano 22 

Rodrigues de Melo, Assessor de Pesquisa e Pós-Graduação do CAJ, o relato é favorável foi proposta. Em 23 

seguida o Presidente abriu as discussões. O Prof. Ari Raimann questionou quanto a docência. O Prof. Igo 24 

Gomes Guimarães do Curso de Zootecnia disse que com o corpo permanente de professores eles estão acima 25 

da média. O Prof. Hildeu Ferreira da Assunção disse que é interessante mais um curso de mestrado, mas ele 26 

se preocupa com o espaço físico, em seguida ele questionou qual a perspectiva provisória sobre a questão? O 27 

Prof. Igo Gomes Guimarães disse que já conversou com a Profª. Silvia e que tem o prédio da pós na Unidade 28 

Jatobá e aí deve ter um esforço no sentido do prédio acolher os três cursos e futuramente pode ampliar o 29 

prédio. O Técnico-Administrativo Marcos Humberto Silva de Assis disse que também preocupa com a 30 

situação, pois o prédio da pós já está sem espaço. O Prof. Edgar Alain Collao Saenz disse que se não for 31 

possível entrar lá, que eles conseguem outro lugar. O Prof. Igo Gomes Guimarães disse que tem que unir 32 

forças, pois a criação do curso é para o bem da universidade. A Técnica-Administrativa Michaela Andrea 33 

Bette Camara disse que é válida a criação do curso e que se formos pensar nos problemas, não sairemos do 34 
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lugar, então se a questão é estrutura não é difícil de resolver não, se já tem a massa crítica para o curso, então 35 

que tenha o curso. A Profª. Cecília Nunes Moreira disse que concorda com a Michaela e disse que a questão 36 

de espaço físico é irrisória, o difícil será aprovar a proposta aqui e conseguir autorização da CAPES. O Prof. 37 

Antônio Paulino da Costa Neto disse que concorda com a professora Cecília e disse ainda que a fase mais 38 

difícil do curso é o primeiro triênio, pois é aí que o grupo vai deparar com o problema de estrutura física. 39 

Disse ainda que acha justo que busque recursos e acha que não deve fazer CT-infra fatiado como nos anos 40 

anteriores, deve-se fazer um projeto em conjunto para conseguir a aprovação do projeto. Então a questão de 41 

espaço físico deve ser pensada agora e outro problema é que deve ter o número de periódicos na biblioteca, 42 

esses periódicos devem ser revistos. Disse ainda que devemos aprender a ter perspectivas de soluções e parar 43 

de reclamar. Disse que o prédio para a pós deve ser prioridade no CT-infra e biblioteca também e disse que o 44 

esforço dos professores é bem vindo. O Prof. Raimundo Agnelo Soares disse que concorda com o Prof. 45 

Paulino, pois o gargalo aqui hoje é justamente infraestrutura. A Profª. Cecília Nunes Moreira disse que a 46 

infraestrutura é uma preocupação sim, mas a pós tem como trazer recursos e equipamentos, um exemplo, e a 47 

pós em agronomia que no primeiro ano conseguiu trazer para o CAJ um milhão de reais, mas para conseguir 48 

recursos o curso tem que existir, disse ainda que a questão do espaço é importante, mas tem como resolver 49 

emergencialmente. O Presidente disse que o CT-infra já trouxe equipamentos significativos para o CAJ, 50 

então temos que ter a pós para trazer os recursos. O Prof. Giovanni Cavichioli Petrucelli disse que o que o 51 

Presidente disse é muito importante, então no CT-infra pode pedir a ampliação do prédio da pós, disse que se 52 

o curso já tem capital humano para iniciar o programa, então o restante vem (estrutura e equipamentos). 53 

Disse ainda que o material humano que temos deve ser apoiado. Após discussões o parecer favorável foi 54 

colocado em votação e foi aprovado com o registro da Unanimidade dos votos. Em seguida o Presidente 55 

informou que falou com o Prof. Jeblim e com o Hugo (CERCOMP) sobre a internet do CAJ e tudo que o 56 

Hugo sugeriu os técnicos do CAJ já haviam feito, então ele solicitou que o Hugo venha até Jataí, ele deve vir 57 

no prazo de uns quinze dias. E para tentar ir resolvendo o problema a internet do CAJ irá funcionar com 58 

todos os sites até as treze horas e trinta minutos, deste horário até as dezessete e trinta funcionarão os e-mails 59 

e sistemas da UFG e a noite volta ao normal. Em seguida o Presidente informou que as homologações de 60 

resultado de concursos já saíram, mas ainda não tem previsão para as nomeações, então pediu aos 61 

coordenadores que não contem com os professores antes do final do processo eleitoral. O Prof. Jeblim disse 62 

que estão fazendo o possível, mas está tudo bloqueado. Em seguida  o Presidente solicitou às coordenações 63 

que enviem as informações sobre a saída de professores para qualificação que irão necessitar de substitutos 64 

antes de fechar o semestre. O Prof. Giovanni Cavichioli Petrucelli perguntou se o professor não vir, se ele 65 

pode solicitar um substituto. O Presidente disse que pode pedir, mas não é garantido. O Presidente avisou 66 

que o prazo para encaminharem os documentos com a previsão de professores substitutos será até cinco de 67 

junho de dois mil e dez. Nada mais havendo para discutir, a Srª. Presidente declarou encerrada a reunião às 68 

14:48 horas (quatorze horas e quarenta e oito minutos), da qual, para constar, eu, Marinalva de Oliveira 69 

Teixeira, lavrei a presente ata que, lida e se achada em conforme, segue assinada pela Presidente dos 70 

trabalhos e pelos conselheiros  presentes à votação e discussão .................................................................. 71 

João Batista Pereira Cabral ________________________________________________________ 72 
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Alessandra Daflon dos Santos__________________________________________________ 73 

Ana Luísa Aguiar de Castro____________________________________________________ 74 

Anne de Oliveira____________________________________________________________ 75 

Antônio Paulino da Costa Neto__________________________________________________ 76 

Ari Raimann_________________________________________________________________ 77 

Cátia Regina Assis Almeida Leal _________________________________________________ 78 

Cecília Nunes Moreira ________________________________________________________ 79 

Cristiane José Borges__________________________________________________________ 80 

Danival V. Freitas_____________________________________________________________ 81 

Gercilei Francisco da Silva______________________________________________________ 82 

Giovanni Cavichioli Petrucelli____________________________________________________ 83 

Henrique Almeida Fernandes____________________________________________________ 84 

Hildeu Ferreira da Assunção _____________________________________________________ 85 

Luciana Celeste Carneiro_______________________________________________________ 86 

Luciana Alves de Jesus_________________________________________________________ 87 

Marcos Humberto Silva de Assis_________________________________________________ 88 

Marcos Wagner de Souza Ribeiro_________________________________________________ 89 

Michaela Andrea Bette Camara___________________________________________________ 90 

Nelson Rodrigo Pedon__________________________________________________________ 91 

Raimundo Agnelo Soares Pessoa__________________________________________________ 92 

Roberto Borges Filho___________________________________________________________ 93 

Ivanildes Solange Barcelos_______________________________________________________ 94 

Thiago André Carreo Costa_______________________________________________________ 95 

Vânia Carmem Lima____________________________________________________________ 96 

Wesley Carmo Ramos___________________________________________________________ 97 

Marinalva de Oliveira Teixeira_____________________________________________________ 98 


